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অতএব কািফর িব�েক তােদর সকল স�দেক েঢেল খরচ করেত দাও, ইসলামেক

�ংস করার জনয্ আরও বড় ও আরও শি�শালী েজাট গড়েত দাও, এবং তােদর 

পুেরা জাতীয় বােজটেক মুজািহদীনেদর সােথ লড়াইেয় উৎসগর্ করেত দাও, িক� 

ইিতহােসর শি�েক অবজ্ঞা করার এই �য়াস সব িবফেল যােব।{ }

“িনঃসে�েহ েয সব েলাক কােফর, তারা ব্যয় কের িনেজেদর 
ধন-স�দ, যােত কের বাধা দান করেত পাের আ�াহর পেথ। 
ব�তঃ এখন তারা আরও ব্যয় করেব। তারপর তাই তােদর 
জন্য আেক্ষেপর কারণ হেয় এবং েশষ পযৰ্� তারা েহের যােব। 
আর যারা কােফর তােদরেক েদাযেখর িদেক তািড়েয় িনেয় 
যাওয়া হেব। (আল েকারআন- ৮:৩৬) 
স�বত পি�মা িব� ভুেল েগেছ েয, এিট িখলাফাহ পতেনর যুগ 
নয়। এিট েসই শতা�ী নয় যখন উ�াহ অসংখ্য কু্ষ� কু্ষ� রাে� 
খ�-িবখ� হেয় িগেয়িছল এক নব সা�াজ্যবাদী প�িতর মরণ 
েছাবেলর �ারা। এিট আরব জাতীয়তাবােদর যুগ নয়, নয় 
সমাজত�বাদ িকংবা ধমৰ্িনরেপক্ষ মু�মনা আদেশৰ্র যুগ। এিট 
হল উ�াহর জন্য আশার যুগ; এমন যুগ যা িখলাফাহ 
পুনঃ�িত�ার এবং আল-আকসা �াধীন করার, যা স�ত বধৰ্মান 
আদশৰ্। এিট হে� েসই যুগ যখন উ�াহ তার িবভি�র সকল 
সীমােরখােক অিত�ম কের েফেলেছ। এিট, িনঃসে�েহ, 
ইসলামেক জীবেনর �িতিট েক্ষে� পুনঃ�বতৰ্ন করার শতা�ী।
মহান আ�াহ্ তায়ালা বেলনঃ “েহ ঈমানদারগণ, আ�াহ্ ও তার 
রাসূেলর িনেদৰ্শ মান্যকর, যখন েতামােদর েস কােজর �িত 
আহবান করা হয়, যােত রেয়েছ েতামােদর জীবন।“ ( আল 
েকারআন- ৮:২৪) িকছু িকছু মুফাসিসর েযমন ইবেন ইসহাক 
এর মেত, ‘যােত রেয়েছ েতামােদর জীবন’ এর একিট অথৰ্ হল 
িজহাদ। সা�িতক অতীেত, উ�াহর এক িবশাল অংশ সাড়া 
িদেয়েছ আ�াহ এবং তাঁর রাসূেলর (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া 
সা�াম) ডােক। 

ি�য় পাঠক,
৯/১১ ঘটনার �ায় এক দশেকরও েবিশ সময় পার হেয় 
েগেছ। েতর বছের এেস, কােরা পেক্ষই এই কাপঁন ধরােনা 
ঘটনার �ারা েয গিতময় পিরবতৰ্ন এেসিছল তা অ�াহ্য করার 
মত নয়। অন্য িদেক এিট সত্য েয আমােদর সং�াম ৯/১১ এর 
সােথ শুরু হয়িন এবং আমােদর িজহােদর মূল িব�াসও 
ইিতহােসর িদক েথেক অেনক গভীের, অেনক গুেলা ঘটনা 
ঘটার ফেল এিট এখনও গিত পেথ �িতফিলত হে�।
আফগািন�ান েথেক অপমান জনক ৈসন্য �ত্যাহােরর লে�,  
আজ পি�মা িব� এেক না েদখার ভান করেছ যা তারা 
আমােদরেক ‘গুহা’ েথেক েবর কের আনার এবং পাথর যুেগর 
েবামা বৃি�র মত কােজ িনেয়ািজত িছল। এক দশক বা এরও 
েবিশ সময় ধের, পি�মা েনতারা এবং বুি�জীবীরা ‘ইসলামেক 
পুনঃগঠন’, ‘মডােরট মুসিলমেদর েনটওয়াকৰ্ ৈতরী করা’ এবং 
‘জলাভূিম শুকােনা’র মত কােজ তােদর মি��েক আিব� কের 
েরেখেছ যা ি�হাদেক কােয়ম রাখেছ এবং ইসলােমর 
পূনজৰ্াগরণ যা মুসিলম িবে�র পূবৰ্ এিশয়া েথেক ইসলািমক 
মাগিরেবর আনােচ-কানােচ েপৗঁেছ েগেছ এ ব্যাপাের তারা 
তােদর মাথা ঘািমেয় এক কিঠন সময় পার করেছ। পি�মা 
িব�িবদ্যালয়সমূেহর িবিভ� রথী মহারথীরা এটা অনুধাবেন ব্যথৰ্ 
হেয়েছ েয, িঠক িক কারেণ চরম �িতকূল পিরেবেশও এই 
মানুষগুেলার মন এক অনন্যসাধারণ িব�াস �ারা পিরপূণৰ্ 
থােক। তারা এটাও অনুধাবন করেত পােরিন িঠক িক কারেণ 
এই মানুষগুেলা পরকােলর জেন্য দুিনয়ার জীবন িবিলেয় িদেত 
িব�ুমা� কু�ােবাধ কের না।
পি�মা িব� ইসলাম এবং মুসিলমেদর িবরুে� যুে� িল� 
হওয়ার সময় িকছু বা�বতােক উেপক্ষা কেরিছল। পি�মারা 
পূেবৰ্ও এটা মানেত নারাজ িছল এবং ৈনিতকতা িববিজৰ্ত 
হওয়ার কারেণ এখেনা �ীকার করেত নারাজ েয, তােদর এই 
যু� শুধুমা� েতারােবারােত অবরু� একশ জন মুজািহদেদর 
সােথ যু� নয়। এই যু� মুসিলম উ�াহর িবরুে�ও িছল না; 
বরং তােদর এই যু� িছল �য়ং সৃি�কতৰ্া আ�াহ্ তায়ালার 
িবরুে� যু�। তাই ইসলামেক �ংস করার জেন্য কািফরেদর 
সকল খিনজ স�দও খরচ করেত দাও, আরও বড় এবং 
আরও শি�শালী েজাট গঠন কের এবং তােদর জাতীয় 
বােজেটর পুেরাটাই মুজািহদীনেদর িবরুে� লড়াইেয় ব্যয় 
করেত দাও, িক� ইিতহােসর শি�েক অবজ্ঞা করার এই 
�য়াস চরমভােব ব্যথৰ্ হেব। 



িজহােদর এই েঢউ যা শুরু 
হেয়িছল আফগািন�ােন এবং 
তারপর ইরাক, শাম 
ও উৎতর আি�কায় 
ছিড়েয় পেড় তা এই 
উপমহােদেশর 
মুসলমানেদর 
চূড়া� আশা
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দশেকর পর দশক ধের শ�র কােছ পরাভূত থাকার পর িজহাদই এই 
উ�াহর পূনজৰ্াগরণ ঘিটেয় তার মেধ্য �ােণর স�ার কেরেছ। মা� 
িতন দশেকর মত অ� সমেয়র মেধ্যই িবে�র �েঘািষত দুই পরাশি� 
আফগািন�ােন মুজািহদেদর হােত েশাচনীয়ভােব পরাজয় বরণ কেরেছ। 
আর যােদর অ�র পি�মােদর ব�বাদী উ�িতর �ারা অ� তােদর জন্য 
িচ�ার অেনক েখারাক রেয়েছ  পৃিথবীর দির�তম িকছু মানুেষর হােত 
�যুি�র জগেত িবে�র দুইিট সবৰ্ািধক উ�ত জািতর (েসািভেয়ত  
ইউিনয়ন ও তারপর মািকৰ্ন যু�রা� ও তার িম� ন্যােটা) পযৰ্ায়�িমক 
পরাজেয়র মেধ্য। আর এটা তাই �রণ কিরেয় েদয় েয, েয উ�ত 
ইয়ারমুক, �ািদিসয়া ও িহ�ীেন ইিতহাস রচনা কেরিছল তারা আজও 
েসই ঘটনার পুনরাবৃি� ঘটােত পাের। সমানভােব আমােদর এ আশাও 
রেয়েছ েয, পি�মােদর কূটেকৗশল ও আরব িবে� তার পদেলহনকারী 
থাকার পরও এবং ইরান ও তার িম� রািফযীরা বাশার সরকারেক 
জনবল ও অেথৰ্র েযাগান িদেলও আর যারা নুসাইরীেদর েথেক তােদর 
অে�র মুখ মুজািহদেদর িদেক ঘুিরেয় িদেয়েছ তােদর �িতব�কতা 
সে�ও িসিরয়ার িজহাদ সফলভােবই তার গ�েব্য েপৗঁছেব। িসিরয়ার  
িজহােদ এই উ�েতর সফলতা ইনশা-আ�াহ �মাণ করেব েয, 
ইসলােমর চলমান ইিতহােস আফগািন�ােন যু�রা� ও তার িম�েদর 
পরাজয় েথেক তা কম উে�খেযাগ্য নয়। আ�াহর ই�ায় উ�েতর 
িবজয় মুসিলম িবে� সাফািভদ (Safavid expansionism) �সারেণ 
শুধু মারা�ক আঘাতই করেবনা বরং তা হেব আেমিরকা, ইরান, 
রািশয়া, চীন ও যারা মুসিলমেদর সােথ �ি� যুে� িল� তােদর জন্য 
একিট িত� পরাজয়। সেবৰ্াপির, েসটা হেব আল আকসা িবজেয়র পেথ 
�থম ধাপ ও গাজা ও িফিলি�েনর অন্যান্য অংেশ অবরু� আমােদর 
ভাইেদর মুি�র সূচনা। িজহােদর এই েঢউ যা শুরু হেয়িছল 
আফগািন�ােন এবং তারপর ইরাক, শাম ও উ�র আি�কায় ছিড়েয় 
পেড় তা এই উপমহােদেশর মুসলমানেদর চূড়া� আশা। িজহাদই 
ভারত উপমহােদেশ ইসলাম িনেয় এেসিছল আর এই িজহাদই 
পািক�ান েথেক বাংলােদশ ও তার বাইেরর সা�াজ্যবাদেক গুঁিড়েয় 
েদেব। আ�াহ’র নাবী (সাঃ) বেলনঃ “আ�াহ আমার উ�ােতর দুই 
দলেক জাহা�াম েথেক রক্ষা কেরেছন; েসই দল যারা আল িহ� 
(উপমহােদশ) আ�মণ করেব এবং েসই দল যারা মািরযাম (আঃ) এর 
পু� ঈসা (আঃ) এর সে� থাকেব।” আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বণৰ্না কেরন 
েয আ�াহ’র নাবী (সাঃ) বেলেছনঃ “আ�াহ’র রসুল (সাঃ) আমােদরেক 
িহ� (উপমহােদশ) িবজেয়র �িত�িত িদেয়েছন। যিদ আিম এেত 
অংশ�হণ করেত সক্ষম হই, তাহেল আমার মাল ও জােনর দুেটাই 
এেত ব্যয় করেবা। যিদ আিম িনহত হই, আিম সবৰ্ে�� শহীদেদর 
অন্যতম হেবা। আর যিদ আিম িফের আিস, আিম হেবা আবু হুরায়রাহ  
েয িকনা মু� (জাহা�াম েথেক)।” আমরা এই উপমহােদেশর আল 
কােয়দা আজ আফগািন�ান ও পািক�ােন যু� করিছ আ�াহর 
কােলমােক সেবৰ্াে� �ান িদেত। “আমরা আশা কির েয আফগািন�ান 
ও পািক�ােন আমােদর শহীদ ভাইেদর র� কা�ীর েথেক আরাকান 
পযৰ্� সকল মুসিলমেদর �াধীনতার পথ সুগম করেব এবং শরীয়াহেক 
সেবৰ্া� কতৃৰ্পেক্ষর আসেন অিধি�ত করেব।” 
ইনশা-আ�াহ্ আফগািন�ােনর ইসলামী ইমারাত �িত�ার সােথই এই 
িজহাদ সমা� হেব না। আমরা আশা কির েয আফগািন�ান ও 
পািক�ােন আমােদর শহীদ ভাইেদর র� কা�ীর েথেক আরাকান পযৰ্� 
সকল মুসিলমেদর �াধীনতার পথ সুগম করেব এবং শরীয়াহেক 
সেবৰ্া� কতৃৰ্পেক্ষর আসেন অিধি�ত করেব।
ইসলােমর �চার এবং িজহােদর পুনজৰ্াগরেনর একিট �য়াস িহেসেব, 
আস-সাহাব (উপমহােদশ) চালু কেরেছ, একিট ম্যাগািজন যা �ধানত 
উপমহােদেশর মুসিলমেদর িবিভ� িবষেয়র ওপর আেলাকপাত করেব, 
পাশাপািশ ইসলাম এবং মুসিলমেদর সবেচেয় বড় শ� যু�রা�েক 
আ�মণ করার জন্য িবে�র �িত মুসিলমেক উ�ীিবত করেব। 



আমরা আশা কির েয আফগািন�ান ও পািক�ােন আমােদর শহীদ 
ভাইেদর র� কা�ীর েথেক আরাকান পযর্� সকল মুসিলমেদর 
�াধীনতার পথ সুগম করেব এবং শরীয়াহেক সেবর্া� কতৃর্পে�র 
আসেন অিধি�ত করেব{

১৮ই েম ১৯৪৪ এ, ৩২০০০ 
রািশয়ান NKVD বািহনী ি�িময়ার 

তাতার মুসিলমেদর বয্ি�গত 
িজিনসপ� গুিছেয় েনবার জনয্ মা� 
৩০ িমিনেটর সময়সীমা েবঁেধ েদয়। 

�ায় ২৩৮,৫০০ জন তাতাির 
মুসিলম গবািদ পশু বহনকারী ে�েন 
কের USSR এর িবিভ� �শাসিনক 

শহের আ�য় েনয়ার উে�েশয্ 
রওয়ানা হয়। েম ১৯৪৪ েথেক 

জানুয়াির ১৯৪৭ এর মেধয্ 
১০৯,৯৫৬ (েমাট িনবৰ্ািসত 

বয্ি�েদর ৪২.৬ শতাংশ) জন 
অনাহাের ও িবিভ� েরােগ আ�া� 

হেয় মারা যায়। েরড আিমৰ্েত কমৰ্রত 
তাতাির এবং িনবৰ্ািসতেদর মেধয্ 
েবঁেচ যাওয়া অেনক বয্ি�েক 

সাইেবিরয়া, ইউরাল পবৰ্ত এবং 
ককৰ্শ আবহাওয়াপণূৰ্ পিরেবেশর 

িবিভ� এলাকায় িবদয্মান 
গুলাগসমূেহ (েজারপূবৰ্ক পিরচািলত 
�ম িশিবর) কাজ করেত বাধয্ করা 

হয়।

পৃ�া ৬ | িরসােজর্�

িজহােদর সিঠক ধারণা তুেল ধরেত এবং মুসিলমেদর িবিভ� সমসামিয়ক 
সমস্যার সমাধােনর সােথ িজহােদর েযাগসূ� ব্যাখ্যা করেত এই Resurgence 
ম্যাগািজন একিট কু্ষ� �য়াস। একই সােথ এিট েসই যুবসমােজর �িত এিট 
একিট আ�ান, যােদর কাঁেধ মানব জািতেক সেত্যর পেথ আনার গুরুদািয়� 
রেয়েছ। আমরা িব�াস কির েয এই মুসিলম উ�াহর যুবসমাজ িবেশষ কের 
পািক�ান েথেক শুরু কের বাংলােদেশর লক্ষ লক্ষ মুসিলম নারী-পুরুষেদর 
একবার িনেজর আ�ার অনুস�ান করা উিচৎ এবং িনেজেক এই �� িজেজ্ঞস 
করা উিচৎঃ আমরা িক আসেলই িনেজেদর শি� ও স�াবনাগুেলােক কােজ 
লাগাি� নািক সমােজর চােপ একিট িন�াণ ও অথৰ্হীন অি�ে�র েপছেন ছুেট 
িনেজর কমৰ্শি� অপচয় করিছ? এই পৃিথবী েথেক এক ৈবিচ�্যহীন িবদােয়র 
মধ্য িদেয়ই েয ইঁদুর েদৗেড়র সমাি�, িন�য়ই তার েচেয়ও অথৰ্বহ িকছু এই 
জীবেন আেছ।  
েতা আমার ি�য় ভাইেয়রা; আসুন আমরা এক অথৰ্বহ জীবন যাপেনর েচ�া 
কির েয জীবন এই মুসিলম উ�াহর ভিবষ্যেত েকান পিরবতৰ্ন আনেত সহায়ক 
হেব। আর িনি�তভােবই, এমন েকান জীবনব্যব�া েনই যা িজহািদ জীবেনর 
েচেয়ও েবিশ অথৰ্বহ ও উে�শ্যপূণৰ্।

লাল েক�া, িদ�ী

হাসান ইউসুফ
িবনীত



আমীরুল মু’িমিনন
েমা�া েমাহা�দ উমর মুজািহদ

উৎস: শাহামাত ইংিলশ (অিফিসয়াল ওেয়বসাইট ইমারেত ইসলািময়া আফগািন�ান)

ইমারেত ইসলািময়া আফগািন�ান

অিত স�িত কাবুেল একিট পাতােনা িনবৰ্াচন অনুি�ত হেয়েছ, েযটা শুধু কাবুেলর পুতুল সরকােরর মুেখাশ উে�াচন 
কেরিন বরং এটা আমােদর সামেন পি�মা গণতে�র আসল �রূপ উে�াচন কের িদেয়েছ। দখলদাররা এবং তােদর 
দালালরা আফগান জনগনেক আ�� করেত চায় েয একিট গণতাি�ক পিরবতৰ্ন চলিছল। িক� আফগান জািত শুরু 
েথেকই স�ূণৰ্ভােব শ�েদর এমন ফি� স�েকৰ্ সতকৰ্ িছল, যার �মাণ তারা িদেয়েছন তােদর পাতােনা গণতাি�ক 
িনবৰ্াচন বজৰ্েনর মাধ্যেম। এখন এটা �কাশ্য িদবােলােকর ন্যায় �� েয-িনবৰ্াচন প�িত এবং ব্যালট বাে�র মাধ্যেম 
পিরবতৰ্েনর নীিত েকান সুদূর�সারী সমাধান নয় বরং েসটা হে� িকছু ফাঁকা বুিলর সমি� যােত েলাকেদর �তািরত 
করা যায়, এবং িনেজেদর মেধ্য িবেভদ ৈতির করা, জািতগত দ�, আ�িলক ও ভাষাগত ৈবষম্য ��িলত করা। 

আজ মানুষজন বুঝেত পারেছ আেমিরকার পৃ�েপাষকতায় অনুি�ত িনবৰ্াচন সাজােনা নাটক ছাড়া িভ� িকছু না যার 
বা�বতা দখলদারেদর অধীেন অনুি�ত পূেবৰ্র সম� িনবৰ্াচেনর মত। বা�েব মূল রাজ� এবং কাবুল �শাসন এর 
সম� ক্ষমতা এখনও আেমিরকার হােত। এসম� দালালেদর কােছ ি�তীয় েকান িবক� নাই, শুধুমা� েসগুলা ছাড়া 
েযগুলােত তােদর আেমিরকান �ভুরা হুকুম জাির কের, যিদও েসখােন এেদেশর সাধারন জনগেনর �াথৰ্ িবি�ত হয়।
আমরা আেমিরকা এবং ইউেরািপয় ইউিনয়েনর কােছ এই বাতৰ্া েপৗেছ িদেত চাই েয, েতামরা যিদ আফগািন�ােন 
েসনা েমাতােয়ন অথবা �ায়ী সামিরক েবস এজন্য �িত�া করেত চাও েয, এগুেলা তােদর জন্য রাজৈনিতক েক্ষে� 
িনরাপ�ািবধায়ক িহেসেব সাহায্য করেব তাহেল েতামােদর উিচত হেব আফগান জনগণেক িবষয়টা তােদর উপর ন্য� 
করা যােত তারা জাতীয় ঐক্য ও ধমৰ্ীয় মূল নীিতর আেলােক একটা �াধীন ইসলািমক ইমারত �িত�া করেত পাের। 
িক� আসল কািহনী হল েতামরা অন্যায়ভােব এবং মানবতা ল�ন কের তােদরেক ন্যায্য অিধকার েথেক বি�ত 
করছ। এটা সুিনি�ত েয েতামােদর �ারা গিঠত িবিভ� অপরাধ সমুেহর জবাব এর েচেয় িভ� িকছু হেব না যা 
েতামরা িবগত েতর বৎসর ধের আমােদর কােছ েভাগ কের এেসছ। স�বত েতামােদর এখন েবাঝা উিচত েয 
আফগান জনগেনর িজহােদর ইিতহাস েবশ সমৃ�, তারা বরাবর তােদর �াধীনতা রক্ষা এবং ধেমৰ্র জন্য লড়াই 
কেরেছ। এই জািত কখেনা অপদ� হেত চাইেব না এবং েতামােদর পুতুল সরকার ব্যব�ােকও েমেন িনেব না।

আমরা িব�াস কির আফগািন�ােনর িজহাদ ততক্ষণ পযৰ্� থামেব না যতক্ষণ পযৰ্� না সম� দখলদার ৈসন্যরা এেদশ 
েথেক ��ান করেব এবং যতক্ষণ পযৰ্� না একিট �াধীন ইসলািমক সরকার আফগািন�ােন �িতি�ত হয়। েযেকান 
ধরেনর অজুহাত েহাক না েকন, যিদও খুব অ� সংখ্যক দখলদার বািহনী উপি�ত থােক তা সে�ও যু� চািলেয় 
যাওয়া অপিরহাযৰ্। পিরি�িত যাই েহাক দখলদাির�েক দীঘৰ্ করেত েযেকান পদেক্ষপ নাও না েকন তা কখেনা 
�হনেযাগ্য হেব না।

আমরা তােদরেক সতকৰ্ করেত চাই যারা আ�াসী শি�সমূেহর সােথ চুি�ব� হেয় দখলদাির� ও যু�েক দীঘৰ্ািয়ত 
করেত চায়। দখলদার বািহনীর �মাগত উপি�িত কােরা �ােথৰ্ নয়। যিদ যু� চলেত থােক তাহেল এই েদেশর এবং 
অ�েলর িনরাপ�া ব্যব�ার অবনিত ঘটেব। এটা আফগািন�ােন ইসলািমক শাসন ব্যব�া �িত�া করেত িবলি�ত 
করেব, রাজৈনিতক অি�রতার কারণ হেব এবং েদশেক িবভ� কের রাখেব, পাশাপািশ শ�েদর মতাদশৰ্গত িব�ৃিত 
এবং যুে�র সং�ৃিত আগামী �জ�েক হুমিকর মুেখ েঠেল িদেব। 

আমরা িফিলি�েনর জনসাধারেনর �িত ইসরাইেলর এমন সব ববৰ্র আ�াসেনর িন�া ও সমােলাচনা করিছ, যােদর 
অেনেকই তােদর �ারা িনমৰ্মভােব হত্যাকাে�র িশকার হেয়েছ, অেনেকই হতাহত হেয়েছ, হাজােররও েবশী েলাক ঘর 
ছাড়া হেয়েছ গত মিহমাি�ত রমজান মােসই। আমরা সম� িব�েক আ�ান করিছ, িবেশষ কের মুসিলম িব�েক, 
যােত তারা এই আ�াসেনর মুেখ, কুলুপ এেট না বেস, তােদর এই ববৰ্র আ�াসেনর কােছ নিত �ীকার করা হল 
অন্যায় এবং এর অথৰ্ হেব - সবাই পরািজত হেয়েছ । এ সমস্যা েথেক উ�রেনর জন্য জরুির ও বা�িবক িকছু 
পদেক্ষপ িনেত হেব যােত এই জুলুম ব� করা যায়, �মাগত আ�াসন এই অ�েলর এবং িব�বাসীর িনরাপ�া 
ব্যব�ােক হুমিকর মুেখ েফেল িদেব। 

(ঈদ-উল-িফতর এর বাতর্ া েথেক একিট উ�ৃিত- ১৪৩৫ িহ:)

আিমরুল মুিমনীেনর িচিঠ হেত



আ�াহর নােম শুরু করিছ, িযিন পরম করুণাময় ও অিত দয়ালু। একমা� তাঁরই জন্য সম� �শংসা। 
দরূদ ও সালাম বিষৰ্ত েহাক রাসুল সাঃ এর উপর। 

উপমহােদশীয় আল কােয়দা - আল কােয়দার নতুন শাখা - আ�াহর রহমেত আেমিরকান িমিলটাির ও 
সমু�পথসমূেহ তার িম�েদর লক্ষ্য কের একিট দুদৰ্া� ও দুঃসাহসী পিরক�না কের। সম� �শংসা 
আ�াহর জন্য িযিন মুজািহদীনেদরেক এই অপােরশেনর জন্য পিরচািলত কেরেছন ও েসই পিরক�না 
বা�বায়েনর �ার�াে� েপৗঁিছেয় িদেয়েছন। 

পািক�ান সামিরক বািহনী তােদর মুখপা� ‘আইএসিপআর’ (ই�ার সািভৰ্েসস পাবিলক িরেলশ�্ ) এর 
মাধ্যেম ই�াকৃতভােবই এই হামলার �কৃিত ও মূল লক্ষ্যব�েক েগাপন রাখেত েচ�া করেছ। আেমিরকান 
পক্ষপাতনীিতর ব্যথৰ্তা ঢাকেত ও িব�েক িব�া� করেত আইএসিপআর ও পািক�ান েনৗবািহনীর মুখপা� 
এই হামলােক শুধুমা� পািক�ান েনৗবািহনীর উপর, িবেশষত করািচ েনৗবািহনীর ডকইয়ােডৰ্র উপর 
হামলা বেল উপ�াপন কের। অথচ বা�বতা হল, হামলার লক্ষ্যব� িছল ভারত মহাসাগের অব�ানরত 
আেমিরকান েনৗবহর। আর েসখােন হামলা করা হয় পািক�ানী যু�জাহাজ, ি�েগট, িপএনএস জুলিফকার 
ব্যবহার কের। তাছাড়া আ�মণকারীেদর বণৰ্না করা হয় বিহরাগত িহেসেব যারা একিট পািক�ানী 
েনৗ�াপনায় �েবশ কের। অথচ দুদৰ্া� এই হামলায় অংশ�হণকারী সকেলই িছেলন পািক�ান 
েনৗবািহনীর কিমশ� অিফসার। 

আমরা েসই সকল অিফসারেদর ঈমান ও সাহিসকতার �িত ��া জানাই। মহান আ�াহ তােদরেক তাঁর 
িকতাব িচ�াভাবনার সােথ পড়ার েসৗভাগ্য দান কেরিছেলন। তারা িজহােদর ময়দােনর িবজ্ঞেদর আ�ােন 
সাড়া িদেয় তােদর ব্যি�গত ওয়ািজব আদােয়র জন্য মুজািহদীনেদর কাতাের শািমল হেয়িছেলন। 

েসই সকল অিফসাররা পেদা�িত ও সুিবধা লােভর স�া েখলায় অংশ িনেত অস�িত জানান এবং তার 
পিরবেতৰ্ আেমিরকা ও তার িম�েদর িবরুে� িজহাদ করােক েবেছ েনন।

এটা শুধু আেমিরকানেদর িবরুে� পিরচািলত েকান হামলা িছলনা অিধক� এটা িছল পািক�ান 
েনৗবািহনীেত কমৰ্রত অিফসারেদর �ারা আেমিরকার �িত পািক�ান েসনাবািহনীর চরম আনুগত্য ও 
েগালামীর িবরুে� একিট িবে�াহ। আ�াহর অেশষ রহমেত এই িবে�াহ িছল ভ�ুর কাঠােমা িবিশ� 
পািক�ান সামিরক বািহনীর �থম �কাশ্য িবভাজন আর ইনশা আ�াহ এটাই েশষ এমনিট হেব না। 
আ�িলক জলসীমায় আেমিরকার েনৗ সক্ষমতায় আঘাত হানার সাহসী পদেক্ষেপর মাধ্যেম ঐসকল 
অিফসাররা েসনা, িবমান ও েনৗবািহনীেত কমৰ্রত সকলেক যােদর অ�ের এখনও নামমা� ঈমােনর 
ছায়াটুকুও রেয়েছ একিট মূল্যবান িশক্ষা িদেয়েছন েয, আ�াহর আনুগত্য করাও তাঁর �ীেনর জন্য কাজ 
করা আেমিরকার জন্য কাজ করেত তােদর ঊধৰ্তন কমৰ্কতৰ্ােদর আেদেশর েচেয় অিধক অ�বতৰ্ী। এই 
িবে�াহ ঐ সকল অিফসার ও ৈসিনকেদর আেমিরকার �িত ে��াকৃত েগালামীর িবরু�াচরণ করেত 
উ�ু� করেব, যারা বছেরর পর বছর ধের আেমিরকা প�ী নীিতর িবরুে� তােদর িত� অিন�ােক দমন 
কের েরেখেছন। তােদরেক উ�ু� করেব কুফেরর উপর িভি� কের �িতি�ত একিট ব্যব�ার �িতরক্ষােথৰ্ 
তােদর জীবন ন� না কের ইসলাম রক্ষােথৰ্ তােদর র� িবিলেয় িদেত। 

উসামা মাহমদু (আ�াহ তােক েহফাজত করুন) 
মুখপা�, আল কােয়দা উপমহােদশ।

উপমহােদশীয় আল কােয়দা
আেমিরকান েনৗবহেরর উপর মুজািহদীনেদর �ারা পিরচািলত অপােরশন

কারণসমূহ ও উে�শয্

সংবাদ িবজ্ঞি�, েসে��র ১৬, ২০১৪।



আেমিরকােক লক্ষয্ব� বানােনার কারণসমূহ

উপমহােদশীয় আল কােয়দা আেমিরকােক তার �াথিমক শ� ও তার সামিরক সক্ষমতােক িবেবচনা করার েক্ষে� শহীদ 
শােয়খ উসামা িবন লােদন (রহঃ) এর প�িতর অনুসরণ কের। এর কারণসমূহ িন�রূপঃ

েকন েনৗঘাঁিটেক লক্ষয্ব� িনধর্ারণ করা হেয়িছল?

• আেমিরকা ইসলামেক তার �াথিমক শ� বেল মেন কের এবং তার িভি�র অি�ে�র জন্য হুমিক মেন কের।
েস ইসলাম ও মুসলমানেদর িবরুে� এক িবরিতহীন যু� েঘাষণা কেরেছ, যা িবগত দুই দশেক চরমভােব �কািশত 
হেয়েছ। আেমিরকা এমন �েত্যক ইসলািম আে�ালনেক যারা ইসলাম �িত�ার জন্য সং�াম করেছ তােদর �ংস 
করােক তার সবৰ্ািধক গুরু�পূণৰ্ কাজ মেন কের।

• আেমিরকা ইসরাঈেলর �ধান পৃ�েপাষক এবং এই দুনৰ্ীিতবাজ, জুলুম-িনযৰ্াতনকারী ইহুিদ অি�ে�র িটেক
থাকার �ধান কারণ। গাজা ও িফিলি�েনর অন্যান্য অংেশ আমােদর ভাই-েবানেদর িবরুে� পিরচািলত �িতিট জুলুেমর 
জন্য আেমিরকা সমানভােব দায়ী।

• িসিরয়া, ইরাক, ইেয়েমন, মািল, বামৰ্া, বাংলােদশ, আফগািন�ান, ভারত ও ইসলািম িবে�র অন্যান্য অংেশ
মুসলমানেদর র� ঝরােনার জন্য দায়ী আেমিরকা।

• একইভােব, এই অ�েলর মুসলমান জনসাধারেণর দুদৰ্শা, িনপীড়ন, জুলুম ও দির�তার জন্যও দায়ী হে�
আেমিরকা। আধুিনক ঔপিনেবিশকতার এই যুেগ আেমিরকা মুসিলম িবে� তােদর �িতিনিধ�কারী শাসক ও তাগুত 
েসনাবািহনীর মাধ্যেম উপিনেবশ ৈতির কের েরেখেছ। এই সব পুতুল শাসকেদর ব্যবহার কের আেমিরকা মুসিলম 
উ�াহর ধন-স�দ লুট কের িনেয় যায় আর েসখােন অিধকাংশ মুসলমান চরম দির�তার মেধ্য বাস কের।

• মুসলমান জনসাধারেণর ধমৰ্েক �ংস করেত মুসিলম িবে� েসকু্যলািরজম (ধমৰ্িনরেপক্ষবাদ) ও ধমৰ্ত্যাগেক
ছিড়েয় িদেত েয সকল ব্যি�, আে�ালন ও সং�াসমূহ কাজ কের আেমিরকা তােদর সমথৰ্ন ও রক্ষা কের।

• েনৗশি�র কারেণই আেমিরকা ও তার িম�রা মুসিলম িবে� িবেশষ কের ম�া ও মিদনায় একিট সামিরক ও
অথৰ্ৈনিতক অবেরাধ কেঠারভােব চািপেয় িদেত সক্ষম হেয়েছ। আেমিরকার েনৗ ও সামিরক সক্ষমতাই িব�ব্যাপী তার 
িনযৰ্াতেনর মূল চািলকাশি� িহেসেব কাজ কের। আেমিরকা তার সাতিট েনৗশি� িদেয়ই িবে�র সাগর ও 
মহাসাগরগুেলােক িনয়�ণ কের। আর এভােবই েস মুসিলম িবে�র সমু� উপকূলবতৰ্ী গুরু�পূণৰ্ বািণজ্যপথ ও 
�ণালীসমূহ িনয়�ণ করেত সক্ষম হেয়েছ এবং উ�াহর স�দ লুট কের িনে�। আর েসই একই স�দই েস মুসিলম 
িবে� তার আ�াসনেক �ায়ী করেত ব্যবহার করেছ। 

• আেমিরকান েনৗঘাঁিট সমূহ েথেকই েজট-িবমানসমূহ েছাঁড়া হয় যা আফগািন�ান, পািক�ান, ইেয়েমন, ইরাক ও
অন্যান্য মুসিলম েদেশর বি�ত মানুেষর মৃতু্যর বন্যা ৈতির কের এবং �ংস সাধন কের। আর এই েনৗশি� ব্যবহার কেরই
�ুেসডার েসনাবািহনী যারা ইমারােত ইসলািম আফগািন�ােনর িবরুে� লড়াই করেছ তােদর লিজি�ক সমথৰ্ন েদওয়া হয়।

আর তাই আমরা আেমিরকােক বলিছ, যতক্ষণ পযৰ্� েতামরা ইসলােমর িবরুে� লড়াই করেব ও ইহুিদ রা� ইসরাঈেলর 
�িত এবং মুসিলম জনসাধারেণর উপর েজার কের আসা মুরতাদ সরকারেদর �িত সমথৰ্ন অব্যাহত রাখেব, েমজর িনদাল 
হাসােনর মত ও পািক�ান েনৗবািহনীর ঐসকল অিফসারেদর মত আ�াহর এমন অনুগত বা�ারা েতামােদর ও েতামােদর 
িম�েদর মধ্য েথেক েবিরেয় আসেত থাকেব েতামােদর িনকৃ� সব দুঃ��েক বা�বািয়ত করেত। 

“আ�াহ্ তাঁর কাজকেমৰ্ সেবৰ্সবৰ্া, িক� অিধকাংশ েলাক তা জােন না।” ( সুরা ইউসুফ, আয়াত ২১)

এই অপােরশেনর আরও িব�ািরত িববরণ ইনশা আ�াহ আগামীেত �কািশত হেব।

সেবৰ্া�ম সৃি� মুহা�দ (সাঃ), তাঁর পিরবারবগৰ্ ও সাহাবােয় েকরামগেণর উপর বিষৰ্ত েহাক শাি� ও রহমত।



“দুভৰ্াগয্�েম, আরব েনতৃবৃ� হেলন কপটতা এবং ধতূৰ্তার মহানায়ক। 
তাঁরা মানুেষর সামেন আেসন এবং বেলন, ‘িফিলি�ন মু�  করেত হেব, 
ইসরাইল �ংস করেত হেব, আমরা ইসরাইলী উপিনেবশ থামােত চাই 
ইতয্ািদ ইতয্ািদ। িক� যখন তাঁরা তােদর পি�মা এবং আেমিরকান 
ব�ুেদর সােথ সাক্ষাৎ কেরন, তখন তাঁরা পেুরা িবপরীত কথা বেলন। তাঁরা 
তাঁেদর বেলন...এেক অবেরাধ করুন, এিটেক �ংস করুন...। এিট 
আমােদর জনয্ সুেখর িদন েয, আমরা আমােদর েনতােদর বা�ব অব�া 
েদখেত পাি�।” 

“িদন িদন িচ�ািবদগণ সামিরক শাখায় 
অপিরহাযৰ্ অংশ িহেসেব পিরণত হে�ন। এর 
কারণ হল সামিরক িবভাগগুেলােত �চুর 
পিরমােণ িচ�াভাবনার বা গেবষণার উদয় 
হে�। এই িচ�াভাবনাই েপ�াগেনর অিতউ� 
বােজেটর কারণ।”  

“৯/১১ এর পর আমরা েয অব�ায় িছলাম 
এখনও আমরা েস অব�ায় রেয়িছ। শুনেত 
খারাপ লাগেলও এিট সতয্ েয, গত ১২ 
বছের আমােদর অ�গিত খুব সামানয্ই 
েরখাি�ত করেত েপেরেছ, িক� আমরা 
েসখােনই আিছ।”

“আিম আমার িনরাপৎতার ভয় কির না। আিম 
জািন তারা আমােক হতয্ার ��িত িনে�, 
আিম একজন মুসিলম; একজন সিতয্কার 
মুসিলম। আিম িব�াস কির আমার জীবন ও 
মরণ আ�াহর হােত। আমার মৃতুয্ েসিদনই 
হেব েযইিদন আ�াহ আমার জনয্ তা িনধৰ্ারণ 
কের েরেখেছন, এর আেগও না অথবা পেরও 
না।”

“আ�জৰ্ািতক েগা�ীগুেলা- আেমিরকা, পি�মা এবং �েতয্েকই বাশার আল-

আসােদর অপসারেণর বয্াপাের েমােটও গুরু�ােরাপ কের না। আিম এই বয্াপার

িনেয় রবাটৰ্ েফাডৰ্ এর সােথ দৃঢ়তার সিহত কথা বেলিছ। এছাড়াও, আিম তােক 

এিটও বেলিছ েয আেমিরকানরা বাশার আল-আসাদেক সাহাযয্/সমথৰ্ন করেছ। 

তারা চাে� এই যু�েক যতটুকু স�ব স�সারণ করেত, যতক্ষণ না িসিরয়া 

পুেরাপুির �ংস হয় এবং ক্ষয়ক্ষিতর পিরমাণ িমিলয়ন ছািড়েয় যায়।”
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“এিট িছল বড় ধরেণর একিট �ভাব এর কারণ হল আমার িবেবচনায় িছল 
েয আিম ৭ মাস ধের এখােন দুদর্ শার মেধয্ আিছ এবং আিম বািড়েত 
েযেত চাি�লাম আমার পিরবার ও আৎম�ীয়েদর িনকট। েকননা সকল 
�ীন-অন-� এর দরু�ন আিম আমার ছা�েদর িনকট েযেত পারিছলাম না। 
যখন আিম তােদর কােরা কােছ েযতাম, (তখন আমার িনেজর মেন �� 
জাগত) এই িক েসই েয আমােক হতয্া করেব?”

“যু�রা� দাবী কের তােদর ে�ানগেলা পুেরা িবে�র 
েযেকােনা জায়গায় হামলা করেত স�ম। আিম আশ�া কির 
েয, যু�রা� খুব েবশী খুিশ হেব না যিদ রািশয়া, চায়না 
অথবা ইরান এর মত েকান একিট েদশ সমান কতৃর্ � দাবী 
কের এবং যু�রা� এবং অনয্ানয্ েদেশর জনগেণর িবরু�ে� 
েলেগ যায়। সিতয্কার অেথর্ এিট একিট ভয়ানক িনদশর্ন।”

“ইসরাইল িকছু একটার জনয্ খুব গভীর ভােব েকৗতুহলী যা অতয্� ভয়ানকঃ তারা ইরােনর

িদেক িফেরেছ, �কােশয্ এেক েকৗশলগত শ� িহেসেব েঘাষণা কেরেছ, িক� িভতের 

একিট েকৗশলী িম�। ইরান এবং ইসরাইল অিভ� েকৗশলগত স�েটর সামেন। ইরান এবং

ইসরাইল উভয়রই তাঁেদর আরব �িতেবশীেদর তুলনায় সামিরক শি� েবশী। যার কারেণ,

এই দুিট েদশ হল আিধপতয্বাদী। তুিম ল�য্ করেব েয, ইরান আহওয়ায দখল কেরেছ, যার

আয়তন হল এক ল� ষাট হাজার বগর্িকেলািমটার...(��বয্ঃ িফিলি�ন েথেক আট গন 

বড়)। আমরা িফিলি�েনর জনয্ কা�া করিছ... িফিলি�েনর জনয্ ষাট বছর ধের! িক� 

শি�মানরা আরব ভূিম দখল করেছ, এমনিক ইসরাইল েথেকও েবশী, এিট হে� ইরান যারা

তােদর শি� আহওয়ায দখল করেত বয্ায় করেছ।”

“এখন, যখন আমার �েয়াজন আমার সরকােরর, মেন হে� েযন

আমােক  তারা পুেরাপুির পিরতয্াগ কেরেছ এবং ভুেল েগেছ। এখন

তুিম(ওবামা) ি�তীয়বােরর মত যু�রাে�র ে�িসেড�, এবং এর 

মােন হল যিদ তুিম চাও তাহেল কেঠার িস�া� িনেত পার, কারণ

হল েতামার এখন পুনঃিনবর্াচেন যাওয়ার েকান দুি��া করেত হেব

না। এবং আিম আবােরা েতামার িনকট আেবদন করিছ আমার 

মুি�র বয্াপাের েতামার কমর্কতর্ ােদর আেদশ করার।”

কাবুেল �ীণ অন �ু 

অয্াটােক কাবুেল 

যু�রা� ও নয্েটার ১৫

জন িসিনয়র অিফসার

িনহত।



“মধয্ আি�কান �জাতে� ৩৫০িটর েবশী মসিজদ �ংস করা হেয়েছ। 

পিব� কুরআনেক িছঁেড় েফলা হেয়েছ এবং পােয়র িনেচ পদদিলত করা 

হেয়েছ। িশশ, বৃ� এবং মিহলােদর হতয্া করা হেয়েছ; একই সমেয় বধ 

করা হেয়েছ; তােদর শরীরেক চাপািত �ারা িছ�িবি�� করা হেয়েছ। 

েলাকেদর জয্া� পুড়ােনা হেয়েছ। ফরাসী বািহনী মুসিলমেদর িনর� 

কেরেছ, আর এি�-বালাকা বািহনী েসই মুসিলমেদর এেস হতয্া কেরেছ। 

এিট একিট ষড়য� যা মধয্ আি�কায় চালােনা হেয়েছ।”

আিম একিট িবষয় িনেয় এখন ভাবেত শুরু কেরিছ েয, েসই সব 

েরখাসমূহ যা �থম িব�যুে�র পর িম. সায়কস এবং িম. িপকট �ারা 

অি�ত করা হেয়িছল, েযভােবই েহাক তারা কেরিছেলন। িক� এর 

(িসিরয়ার িজহাদ) েশেষ হয়ত আমরা েদখব েয ঐ েরখাগুেলা আর 

েনই।

“আিম এিটেক েকবল একিট বি�-িশিবর ছাড়া অ� িকছু

বলব না। েতামরা একিট সামিরক েদয়াল িনমর্াণ কেরছ 

এবং এই েদয়ােলর িভতের আিশ ল� জনগণ রেয়েছ 

যােদর জ� অনুমিত েনই েদয়ােলর বাইের আসার এবং

েদেশর েকউই েসই েদয়ােলর িভতর েযেত পারেব না। 

আর এিট হল এক ধরেণর পরী�াগার যা আেমিরকানরা

তােদর ে�ান কাযর্�ম চালােত বয্বহার করেছ।”

“রামসেফ� খুব ভােলাভােব জানত তােক অিফস েথেক

েবর হেত হেব এবং এই �ে�র জওয়াব েস িদেত পারেব

না। তােদর সােথ আমরা কী করব? একজন আেমিরকান

নাগিরক িহেসেব েয একজন ভীরু নয়, আমার েতা ই�া 

তাঁেদর �েতয্কেক আগামীকাল সকােল মু� কের িদব 

এবং আবােরা তােদরেক যু�ে�ে� মুেখামুিখ করাব যিদ

তা �াভািবক হয়। িক� এখনকার িদেন এই েদেশ আমরা

�চুর কাপুরুষ লালন-পালন করিছ।” 



এই েদেশ ‘জাতীয় িনরাপ�ার’ নােম সা�িতক সমেয় েয অপরাধ 
সংঘিটত হেয়েছ তার কারেণ �ায় ১০ লক্ষ মানুষ তােদর ঘর-বািড় 
েছেড় িদেত বাধয্ হেয়েছ  এবং িনেজর েদেশই তারা উ�া�েত পিরনত 
হেয়েছ। এই অপমানজনক িনবর্াসন এড়ােত অেনেক �িতেবশী েদশ

আফগািন�ােন চেল িগেয়েছ; যা িছল তুলনামূলক স�ানজনক। এই ভয়াবহ 
মানিবক িবপযৰ্েয়র ব্যাপাের নওয়াজ শিরেফর সরকােরর িন�ুর উদাসীনতার 
সােথ তুলনা করেল অবশ্য কারজাইেয়র পুতুল সরকােরর ‘মানিবক উে�গ’ েক 
ভােলাই বলেত হয়।
িবেদশী শ�রাও েযখােন আ�া� েদেশর সাধারণ জনেগা�ীর �িত নূ্যনতম 
সহানুভূিত েদখায় েসখােন পািক�ান আিমৰ্ হাজার হাজার দির� মানুষেক 
তােদর ঘরবািড় েছেড় েদয়ার জন্য মা� িতন িদন সময় িদেয়িছল। অেনেকই 
পযৰ্া� সংখ্যক যানবাহন না থাকার কারেণ �ত্য� অ�েল অবরু� হেয় 
পেড়েছ। অিনিদৰ্� কােলর জন্য পািক�ান আিমৰ্ কতৃৰ্ক চািপেয় েদয়া এই 
কারিফউ এর কারেণ অিভযােনর কেয়ক স�াহ পূেবৰ্ই ব্যাপক �ালানী ঘাটিত 
ৈতির হয়। হৃদয় িবদারক দৃশ্যগুিল েসায়াত উপত্যকার অেনক �ৃিত মেন 
কিরেয় েদয়। ডজন ডজন নারী, িশশু েক �া�র পিরচািলত লিরেত উঠােনা হয় 
েযগুেলা পশু বহেনর কােজ ব্যবহার করা হয়। মিরয়া হেয় অেনক নারী, িশশু, 
�া� বয়�েদর শেস্যর মত গাদাগািদ কের �ােকর িপছেন উঠােনা হয়। অসংখ্য 
পিরবার পােয় েহেট আফগািন�ান েপৗঁছায়। এ সমেয় উ�র ওয়ািজির�ােনর 
মানুষও পািক�ান আিমৰ্র ‘যাি�ক শৃ�লা’ �ত্যক্ষ কের। েখাে� েগালাম খান 
বডৰ্ােরর িদেক েয রা�াটা িগেয়েছ তা ব� িছল। আনু�ািনকভােব উ�র 
ওয়ািজির�ােনর বাইের শুধুমা� একিট রুট অনুমিদত িছল। খাজুির এবং 
বা�ােখেল জবরদি�মূলক েচিকং, পিরচয় শনা�করন এবং েরিজে�শেনর 
ক�কর �ি�য়া এবং বানুর তী� গরেম উ�া� িশিবর �াপন- এ সবিকছুই 
তােদর কা�জ্ঞানহীনতার নমুনা। ঘনবসিতপূণৰ্ জায়গা েযমন মীর আিল, িমরান 
শাহ দা�ােখেলর মানুষেদর যানবাহন ও �ালানীর এই তী� সংকেটর মেধ্য 
‘িনরাপদ �ােন’ সের যাওয়ার জন্য মা� এক িদন সময় েদয়া হয়। এটা 
িনি�ত, এই অপমানজনক আচরণ এখানকার �াধীনেচতা মানুেষর মেন িবরাট 
�ভাব েফলেব এবং তারা েসই িদনিটর অেপক্ষায় থাকেব েযিদন তারা আিমৰ্েক 
এক সমুিচত জবাব িদেত পাের।
এই অিভযােনর �কৃত উে�শ্য খুবই �� আর তা ব্যাখ্যা করা �েয়াজনঃ 
পািক�ান আিমৰ্র �ভুরা যােত আফগািন�ান েথেক িনরাপেদ সের েযেত পাের 
এই জন্য েগালাম খান-বানু হাইওেয়র িনরাপ�া িনি�ত করা জরুির িছল। 
ি�িময়া সংকট েক েক� কের রািশয়ার সােথ নতুন কের  শুরু হওয়া 
উে�জনার কারেণ ‘নদৰ্ান  িডি�িবউশন েনটওয়াকৰ্’ নােম পিরিচত সা�াই 
রুটিট আেমিরকার  আফগািন�ান েথেক েকেট পড়ার জন্য আর িনরাপদ নয়। 
তাই আেমিরকা তােদর পািক�ািন দালালেদর উপর উ�র ওয়ািজির�ােন 
অপােরশন চালােনার জন্য চাপ �েয়াগ কেরেছ যােত অ�ত বয়া এবং মীর 
আিলর মধ্যকার জায়গা ‘শ�মু�’ থােক।
িদন যত যাে� এ িবষয়টা ততই �� হে� েয, এই অিভযানিট িছল 
আেমিরকার পািলেয় বাচার সবৰ্েশষ �েচ�া। আফগািন�ােনর েশাচনীয় 
পরাজয়েক ‘ওয়ািজির�ান িবজয়’ �ারা ধামা-চাপা িদেত আেমিরকা তােদর 
�িতিনিধ পািক�ানেক এ কােজ সব রকেমর সহায়তা কেরেছ। আেমিরকান 
ে�ান এবং পািক�ািন জি� িবমান কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় অিবরতভােব পািক�ােনর 
আকাশসীমার মােঝ হামলা চািলেয় যাে�। েকান েকান েক্ষে� উ�র 
ওয়ািজির�ােন হামলা চািলেয়েছ আেমিরকান জি� িবমান িক� তার দায় 
িনেয়েছ ISPR.
আেমিরকা এবং তােদর পািক�ািন ভৃত্যেদর েবপেরায়া ভাব আসেল আেমিরকা
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ও তার েদাসরেদর পরাজেয়র আেরকটা �মাণ; যা তােদর ভােগয্ ওইিদনই িনধর্ািরত 
হেয়িছল েযিদন তারা আফগািন�ান আ�মেণর িস�া� েনয়।
পরািজতেদর একিট ৈবিশ�য্ হে� তারা �মাগত লক্ষয্ পিরবতর্ন করেত থােক এবং 
তােদর উে�শয্ �িত মুহূেতর্ নতুন কের সংজ্ঞািয়ত করেত থােক। আফগািন�ান 
যুে�র েক্ষে� বলেত হয়, তােদর গলাবািজেত আেগর মত েজার েনই এবং তােদর 
িমশন স�ূণর্ বয্থর্ হেয়েছ। �াথিমক লক্ষয্ িছল তােলবান সরকারেক উৎখাত করা 
এবং আল-কােয়দােক পরািজত করা। তােলবানরা যখন কাবুল এবং অনয্ানয্ শহর 
েছেড় িদল তখন আর আেমিরকার ঔ�তয্পূণর্ আচরণ ও সা�াজয্বাদী মানিসকতা 
লুিকেয় থাকেলা না। তােদর পিরক�নার �সার ঘটল এবং িবিভ� উ�াকা�ী 
উে�শয্ েযমনঃ ‘জািত পুনগর্ঠন’ এবং একিট শি�শালী আফগান ‘নয্াশনাল’ আিমর্ 
গঠেন মেনােযাগ িদল। এ সবর্নাশা িস�াে�র কারেণ আেমিরকান সরকার আজ 
িনেজেদর মুখ-রক্ষায় এতটাই বয্া� েয তারা পৃিথবীর মানুষেক বুঝ িদেত চায় তােদর 
দীঘর্ এক যুেগরও েবিশ সময় ধের চলা যুে�র উে�শয্ িছল শুধু আল-কােয়দার 
েনতােক হতয্া করা।
পািক�ােনর তথাকিথত ‘�িতরক্ষা’ বািহনী উ�র ওয়ািজির�ােনর িবিভ� জায়গায় 
সাধারণ মানুেষর ঘরবািড়, সহায়-স�ি�র উপর অনবরত কামােনর েগালা বষর্ণ ও 
ববর্েরািচত িবমান হামলা কের ক্ষয়ক্ষিত করা ছাড়া আর েতমন িকছুই অজর্ন করেত 
পােরিন। আ�াহর ই�ায় অিধকাংশ মুজািহদ মীর আিল, িমরানশাহ এবং েদগন 
েথেক িনরাপেদ আরও �তয্� অ�েল সের েগেছন। একিট দীঘর্েময়াদী েগিরলা যু� 
উ�র ওয়ািজির�ােন আিমর্র জনয্ অেপক্ষা করেছ ইনশা আ�াহ।
েসনাবািহনীর ‘উে�খেযাগয্ সাফলয্’ এর িবপরীেত এখন পযর্� যুে� খুব অ� সংখয্ক 
মুজািহদই আসেল তােদর হােত শহীদ হেয়েছন। ইিতমেধয্ মীর আিল, িমরানশাহ 
এবং েদগেন িবিভ� েগিরলা আ�মেন আিমর্ ক্ষিত�� হেয়েছ। িবেশষ কের, জুেনর 
তৃতীয় স�ােহ েসনাবািহনীর গািড় বহের হামলায় তােদর পাঁচিট গািড় স�ূণর্ভােব 
�ংস হেয়েছ এবং পেনেরা জন ৈসনয্ িনহত হেয়েছ। জুলাইেয়র ৫ তািরখ হামজিন 
ও সাইদগাইেত েসনাবািহনীর গািড় বহের ২ িট হামলা হয়, ৩৭ জন ৈসনয্ খতম। 
এছাড়াও েসনাবািহনী িমরানশাহ এবং মীর আিলেত IED (improvised explosive 
device) �ারা বয্াপক ক্ষয়-ক্ষিতর �ীকার হয়। পাশাপািশ তারা বয়া কয্াে� মটর্ার 
আ�মণ, িমরানশাহ, দা�ােখল, খারকামােরর আিমর্ কয্া�/েপা�গুেলােত �মাগত 
িমসাইল আ�মণ এবং সা�িতক সমেয় তারা দা�ােখল বাজাের দা�ার িশকার হয় 
যার ফেল তােদর েবশ িকছু সংখয্ক ৈসনয্ খতম হয়। আিমর্ এখন পযর্� মুজািহদেদর 
সােথ মুেখামুিখ সংঘাত এিড়েয় যাে�। সামিরক েকৗশল এর েচেয় এরা মূলত 
রাজৈনিতক কূটেকৗশেলর উপর িনভর্রশীল; যার মােঝ আেছ- েগা�গুেলার মােঝ 
ঐিতহািসক েগা�ীয় িবেভদ উসেক িদেয় এক েগা�েক আেরক েগাে�র িবরুে� দাঁড় 
কিরেয় েদয়া এবং �ানীয় িকছু �পেক েনতৃে�র �েলাভন েদিখেয় তােদর �িত 
অনুগত থাকার িমথয্া �িত�িত আদায় কের তােদরেক িকেন েনয়া।
যাই েহাক, রািহল শরীফ এবং তার ভাড়ােট ৈসনয্েদর এটা জানা থাকা দরকার েয, 
ময়দােন কুফফারেদর সােথ তােদর সহাব�ান যা আফগািন�ােন েজনােরল েডিভড 
পয্াি�য়ােসর মি�� �সূত প�িত েথেকও িবেশষজ্ঞেদর িনকট বয্থর্ �মািনত হেব। 
েযখােন ৪০িটরও েবিশ েদেশর �িশক্ষন �া� �েফশনাল ও ভাির অ�শে� সি�ত 
আিমর্ বয্থর্ হেয়েছ েসখােন ৩/৪ িডিভশেনর মানিবক মূলয্েবাধ শুনয্ ও 
উে�শয্হীনভােব পিরচািলত ভাড়ােট ৈসনয্রা জান িনেয় ঘের িফের েযেত পারেব িকনা 
েসটাই েদখার িবষয়। েসনা বািহনী কখন ও েকাথায় যু� শুরু করেব েসই ফয়সালা 
কের েফেলেছ, িক� যু� কখন েশষ হেব েসটার িস�া� েনয়াটা তােদর নাগােলর 
বাইের.....



ভা রেতর ‘িচিনর গুদােম’ চরম দাির�তা...
মুজাফফারনগর পি�ম উ�র �েদেশর মুসিলম সংখয্াগির� 
একিট েজলা যা ভারেতর ‘িচিনর গুদাম’ নােম পিরিচত এর 
কৃিষজ পেণয্র �াচুযর্তার কারেণ। গত বছর েজলািট ভারেত

সবর্েশষ মুসিলম িনধেনর ঘটনািট �তয্ক্ষ কেরেছ। হাজার হাজার মানুষেক 
হত্যা, শতশত মানুষেক প�ু করা হেয়েছ এবং মুসিলমেদর জায়গা-স�ি� 
�ািলেয় েদয়া হেয়েছ। ৪২০০০ মানুষ বািড় ছাড়া হেয়েছ যােদর অিধকাংশ চরম 
দাির�তা ও িনরাপ�াহীনতার মােঝ শািমল ও মুজাফফারনগেরর উ�া� িশিবের 
িদন কাটাে�। তী� শীেত উ�া� িশিবের পযৰ্া� পিরমাণ শীত ব� ও খােদ্যর 
অভােব কেয়ক ডজন িশশু ও বৃ� মারা িগেয়েছ। তী� গরেমর সময় ক্যাে�র 
মানুষরা এক কিঠন সময় পার কের।

গ ণত� ও ক্ষমতায়ন...
গণতে�র একিট অ�িনর্িহত তাৎপযর্ রেয়েছ যা �ায়ই আমােদর 
�শংসা েথেক বি�ত হয়; আর তা হে� এটা সবেচেয় খারাপ 
মানুষটােকই ক্ষমতায় আেন! বলেত েগেল িবিভ� গণতাি�ক েদেশ 

িবিভ� সামািজক-রাজৈনিতক ে�ক্ষাপেট এই ঘটনািট বার বার ঘটেছ। 
গণতে�র ফসল বলেতই আমােদর সামেন চেল আেস জজর্ ডি�উ বুশ এর 
মত িনেবর্াধ েলাক, িনকলাস সারকিজর মত কামুক এবং এিরেয়ল শয্ারন এর 
মত জািলম, খুিনেদর কথা। এ ঘটনাগুেলারই ধারাবািহকতায় পৃিথবীর 
সবেচেয় বড় গণতাি�ক েদশ সা�িতক সমেয় িনবর্ািচত কেরেছ নের� 
েমাদীর মত এক চরম িহ�ুবাদী ও গণহতয্াকারীেক যা েমােটই অবাক 
হওয়ার মত িবষয় নয়। ও হয্া! িহটলারও িক� িনবর্ািচত হেয়িছল গণতাি�ক 
�ি�য়ায়!

ভারত

�ণেদর ফুেল-েফঁেপ উঠা ও ভারেতর জািতিবে�ষ... 
ভারেতর েকরালার ি�ভা�ােম এক িহ�ু মি�র েথেক ২২ 
িবিলওন ডলােরর সমমূেলয্র এক গু�ধন উ�ার হয় যা শত 
শত বছর ধের মি�েরর েকাষাগার গুেলােত লুকােনা িছল। এ 

ঘটনা �মাণ কের েয, ভারেতর �া�ণরা িক পিরমাণ স�ি�র অিধকারী। এই 
গু�ধন উ�ার হয় ১৬ শতা�ীর প�ানাভূ�ামী মি�র েথেক। �েণর্র মূিতর্ যা 
হীরা, রুিব ও মূলয্বান পাথর �ারা খিচত িছল, মুকুট, গলার হার এবং �ণর্ ও 
রুপার মু�া এই মি�র হেত উ�ার হয়। �ণর্ ও রুপার মু�াগুেলার ওজন 
এেতা েবিশ িছল েয তদ�কারীেদর তা পরীক্ষা করার জনয্ গণনা করার 
পিরবেতর্ ব�াভিতর্ কের ওজন করেত হেয়েছ।
ভারেত কমপেক্ষ ১ িমিলয়ন মি�র আেছ েযগুেলা লক্ষ লক্ষ একর কৃিষ জিম, 
বািণিজয্ক �িত�ান এবং জায়গা-জিম দখল কের আেছ যার মূলয্ �ায় িবিলয়ন 
ডলার। এই স�ি�র �কৃত েভা�া হে� কাগেজ কলেম যিদও মি�র, িক� 
নােটর গুরু হল �া�ণ স�দায়। মি�ের এই অনুদান আেস মূলত িহ�ু 
স�দায় েথেক, েযখােন িক না অিধকাংশ হল িন� বেণর্র শু� স�দায়। 
�া�ণরা ভারেতর জনসংখয্ার ৫%, এরাই বািক ৯৫% জনগেণর উপর 
আিধপতয্ িব�ার কের। যখন দিক্ষন আি�কায় ১৫% ে�তা� ৮৫% কৃ�াে�র 
উপর আিধপতয্ িব�ার কের তখন েসটা হয় বণর্বাদ। িক� ধনশালী ৫% 
নাপাক �া�ণরা যখন সংখয্ায় এক িবিলয়েনরও েবিশ ৯৫% জনেগা�ীর উপর 
েচেপ থােক তখন েসটা হয় ‘গণত�’ এর সবেচেয় বড় দৃ�া�!

মুজাফফরনগর

েকরালা �া



িব
িবচার বিহভূর্ত হতয্াকাে�র েয �াবন বাংলােদেশ শুরু হেয়েছ তা 
আেগর মতই অবয্াহত আেছ। জানুয়াির েথেক শুরু কের এই বছর 
১৩৮ জেনরও েবিশ মানুষ িবচার বিহভূর্ত হতয্াকাে�র িশকার হেয়েছ। 
সরকার কতৃর্ক অনুেমািদত মানবািধকার সং�া আইন ও সািলশ েক� 

এর িহসাব মেত অ�ত ১৭৯ জন মানুষ ২০১৩ সােল িবচার বিহভূর্ত হতয্াকাে�র 
িশকার হেয়েছ, যিদও জামাত-ইসলােমর দািব ২০১৩ সােলর েফ�য়াির েথেক ২০১৪ 
সােলর জানুয়াির পযর্� তােদর ১৮৪ জন কমর্ী িবচার বিহভূর্ত হতয্াকাে�র িশকার 
হেয়েছ। iÀvwcW অয্াকশন বয্ােটিলয়ান (iÀve) এইসব হতয্াকাে�র সােথ জিড়ত বেল 
অিভেযাগ উেঠেছ। iÀve স�িত হতয্া ও টাকার িবিনমেয় মানুষ গুম (িকছুিদন আেগ 
নারায়ণগে� যা হল) করার মত ঘটনার কারেণ কুখয্ািত অজর্ন কের। উইিকিলকস 
এর ফাস করা তথয্ মেত iÀve হল ি�িটশ সরকােরর ই�েন আেয়ািজত একিট 
ে�িনং ে�া�াম। iÀv¥eর িবচার বিহভূর্ত হতয্া কাে�র ঘটনাগুেলার জনয্ আেমিরকােত 
�িশক্ষন�া� এই েডথে�ায়াড েথেক স�িত আেমিরকান সরকার দূর� বজায় 
রাখেত বাধয্ হেয়েছ। েহফাজেত ইসলােমর আে�ালেনর সময় iÀve েয শত শত 
মুসিলমেদর (যিদ হাজার না হেয় থােক) হতয্া কেরেছ তার তুলনায় অবশয্ উপেরর 
িববরণ িকছুই নয়। গত বছেরর িডেস�ের খুলনায় ঘেট যাওয়া গণহতয্ার সােথও 
iÀve জিড়ত েযখােন তারা কেয়ক ডজন িনরপরাধ মানুষেক রােতর আঁধাের হতয্া 
কের।

বাংলােদেশ আওয়ামী সরকার েসকুলািরজেমর আসল রূপ �দশর্ন 
কেরেছ। িবচার বিহভূর্ত হতয্াকা� েযন েসকুলািরজেমর অ� ভ� 
আওয়ামী িলেগর জনয্ যেথ� নয়, বতর্মান সরকার ইসলামী িচ�া-
েচতনার েলাকেদর সােথ িববােদ জড়ােনার জনয্ একিট বােনায়াট 

িবচার �ি�য়া অবয্াহত েরেখেছ। ‘আ�জর্ািতক িবচার �াইবুয্নাল’ িবচার বিহভূর্ত 
হতয্ার জনয্ আওয়ামী িলেগর ‘ৈবধ’ হািতয়ার। �হসনমূলক এই �াইবুয্নাল নূয্নতম 
নয্ায়িবচার ও ��তা েদখােতও বয্থর্ হেয়েছ। এখন পযর্� এক ডজেনরও েবিশ 
রাজৈনিতক েনতােক ‘যু�াপরাধী’ অিভেযােগ মৃতুয্দ� িদেয়েছ। বাংলােদেশর েকান 
আদালেতই এই রায়েক চয্ােল� করা যায় না। এই েসই �াইবুয্নাল যা আ�ুল 
কােদর েমা�া, একজন িবিশ� ইসলামী িচ�ািবদেক ফািসেত ঝুলােনার রায় 
িদেয়েছ। পর�র িবেরাধী অিভেযােগর উপর িভি� কের যা ৈতির হেয়িছল সরকার 
কতৃর্ক ‘িবিনময়’ �া� একজন মা� ‘সাক্ষীর’ জবানব�ীেত।

ব তর্মােন িবে�র সবেচেয় েবিশ িনযর্ািতত মুসিলম সংখয্ালঘুেদর মেধয্ 
অনয্তম হল বামর্ার আরাকােনর মুসিলমরা, যারা এখনও দুঃ�ে�র মধয্ 
িদেয় িদন পার করেছ। বাংলােদশ সরকার ও থাইলয্াে�র মুসিলম িবে�ষী 
সরকার  বামর্ার  সীমা�  েপিরেয়  আসা  মুসিলম  উ�া�েদর আ�য় িদেত 

অ�ীকৃিত জানােনার ফেল বামর্া বতর্মােন একিবংশ শতা�ীর এক ব�ী-িশিবের 
পিরণত হেয়েছ। একিট উদাহরণ উপ�াপন করা হলঃ এই বছেরর শুরুেত 
বাংলােদশ বডর্ােরর িনকটবতর্ী আরাকােনর মংড়ু েপৗরসভার দু িচ ইয়ার তান �ােম 
েবৗ� রাখাইন �ামবাসীরা ৮ জন মুসিলমেক হতয্া কেরিছল যারা ঐ এলাকা িদেয় 
পািলেয় যাি�ল। �িতিহংসা পরায়ণ হেয় যখন মুসিলমরা এই হতয্াকাে�র সােথ 
জিড়ত এক পুিলশ কমর্কতর্ােক অপহরণ ও হতয্া কের,  তখন  পুিলেশর েলাকজন 

বাংলােদশ

বামর্া



েমিরকা, ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এবং অনয্ানয্ আ�জর্ািতক কিমউিনিটগুেলা 
‘কা�ীর’েক একিট িবতেকর্র ইসুয্ িহেসেব িবেবচনা কের। যখন তােদর  ভারেতর

আ �জর্ািতক কিমউিনিটেক েদেখ মেন হয় তারা বামর্ার সুদূর�সারী পিরবতর্ন, 
নতুন বািণজয্ চুি� স�াদন এবং সকল িনেষধাজ্ঞা  তুেল  েনওয়া-  এসব 

কা

�ানীয় েবৗ�েদর সােথ একেজাট হেয় আশপােশর �ামগুেলােত ৫০ 
জেনর ও েবিশ মুসিলম নারী-পুরুষ ও িশশুেদর হতয্া কের। তখন 
সরকার পুিলশেক সাধারণ অনুমিতপ� িদেয়িছল ১০ বছেরর েবিশ 
বয়সী সকল মুসিলম পুরুষেদর ে�ফতার করার। এরপর িক হেয়িছল 
তা সহেজই অনুেময়। 
এই হতয্াকাে�র পর েথেক মুসিলমেদর উপর িবিক্ষ� আ�মণ অবয্াহত 
িছল। বািমর্জ সরকার নতুন আইন �ণয়েনর পিরক�না করেছ েযন 
েকান েবৗ� মুসিলম হেত না পাের, মুসিলম পিরবার েযন িনধর্ািরত 
সংখয্ার েচেয় েবিশ স�ান িনেত না পাের এবং বহুিববাহ েযন আইনত 
িনিষ� হয় (ইেতামেধয্ মুসিলমেদর উপর িববাহ কর আেরাপ করা 
আেছ)। জাতীয় আদমশুমািরেত সরকার জািতগত েরািহ�ােদর অি�� 
অ�ীকার কেরেছ, এবং তােদরেক বাধয্ করা হে� েয তারা যিদ 
আদমশুমািরেত অ�ভুর্� হেত চায় তাহেল তােদর “বাংলােদশী 
অিভবাসী” িহেসেব থাকেত হেব।

অনুেমাদন �েয়াজন পেড়, তখন কা�ীরেক  তারা  স�াবয্  যু�েক্ষ� িহেসেব েদেখ। 
একবার যিদ তােদর ভারেত অথর্ৈনিতক েশাষণ বা বয্বসা করার সুেযাগ েদওয়া হয় 
তখন তারা কা�ীেরর িবষয়িটেক পরবতর্ীেত িবেবচনা করার জনয্ েফেল রাখেব। 
শি�ধর েদশগুেলার জনয্ কা�ীর একিট তুরুেপর তােস পিরণত হেয়েছ। 
েশখ শওকত, কা�ীর িব�িবদয্ালয়

েরাময্াি�ক কািহনীেত ম�মুে�র মতন ডুেব আেছ, যখন অনয্িদেক েসখােন িনপীড়ন 
অবয্াহত রেয়েছ।”

�য্াড অয্াডামস, িহউময্ান রাইটস ওয়াচ, এিশয়া িডের�র

িদয়ানীেদর সােথ অেনক িমল থাকা সে�ও তােদর িশক্ষােক আমরা অৈনসলািমক 
বেল অিভিহত কির, কারণ  শরীয়াহর  একটা  মূলনীিত  হল  ইসলােমর  একিট 

নীিতও যিদ অ�ীকার করা হয় তাহেল তা কুফর। তােদর সংিবধােন এমন আরও 
অেনক িকছুই আেছ যা সরাসির ইসলাম িবেরাধী। এর বুিনয়াদ গণতাি�ক বয্ব�ার 
উপর �িতি�ত, েযখােন ইসলােম গণত� বেল িকছুই েনই।”

মাওলানা আবদুল আিজজ গাজী, ইমাম, লাল মসিজদ, ইসলামাবাদ

আ



  হুদাইফা িবন আল-ইয়ামান েথেক বিণৰ্ত, �াথৰ্সমূহ/সাহচযৰ্তা  
অ�রেক ৪ ে�ণীেত িবভ� কের, "অ�র ৪ �কােররঃ  েয 
অ�র েকবল  আেলািকত মশােল উ�ািসত, তা মুিমেনর অ�র, 
ব� অ�র হল  অিব�াসীর অ�র, িবপরীতমুখী অ�র হল 
মুনািফেকর অ�র- েস শুধু �ত্যাখ্যান করেত জােন, আর েস 
শুধু অে�র মতই েদেখ; আর আেরক  �কােরর অ�র যােত ২ 
ধরেণর �বৃি� কাজ কেরঃ এক ধরেণর �বৃি�েক বেল িব�াস, 
এবং আেরক ধরেণর �বৃি�েক বেল কপটতা - এিট এমন 
একিট �বৃি� যা সবেচেয় েবশী লক্ষ্যণীয়”১

‘অ�র যা েকবল...’ উনার এ কথার অথৰ্ হল েয অ�র আ�াহ 
ও তার রাসূল ব্যতীত সবিকছু েথেক িনেজেক আলাদা কের 
েফেল। অতএব এিট িনেজেক সবিকছু েথেক পৃথকীকরণ ও 
িনরাপদ কের সত্য েক রক্ষা কের। 

‘আেলািকত মশােল উ�ািসত’, উনার এই কথার মমৰ্াথৰ্ হল 
িব�ােসর উপযু� �ান। সুতরাং ‘তা েকবলই’ এই শে�র 
মাধ্যেম িতিন িমথ্যা ধারণা এবং জাগিতক আকা�ার ফেল ভুল 
িদক িনেদৰ্শনা েথেক িনরাপদ অেথৰ্ ইি�ত কেরেছন।
‘আব� অ�র’ বলেত অিব�াসীর অ�র বুঝায় কারণ এিট 
আবরেণ েমাড়ােনা ও আবৃত, তাই জ্ঞােনর আেলা ও িব�াস 
এেত েপৗছােত পাের না । ি��ান েদর স�েকৰ্ আ�াহ তাই 
বেলন, 

“তারা বেল, (েহদােয়েতর জন্য) আমােদর মন (ও তার দরজা) 
ব� হেয় আেছ ......” [আল-বাকারা ২:৮৮]  

সত্যেক অ�ীকার করা ও এেক �হণ না করার ব্যাপাের দ� 
েদখােনার ফেল আ�াহ তাআলা তােদরেক শাি��রূপ তােদর  
অ�র েমাড়েক আবৃত কের িদেয়েছন। ফেল এিট অ�ের 
আবরণ, কােন েমাহর এবং েচােখর জন্য অ�� হেয় 
দাঁিড়েয়েছ।  েচােখর জন্য এিট একিট অ�� দৃশ্য বেল এ 
স�েকৰ্ িতিন বেলেছন,   

১  ইবন আিব সায়বাহ হেত বিণৰ্ত , আল-ইমান [পৃ�া-১৭] এবং সহীহ ইসনাদ সহ 
অন্যান্যেদর হেত বিণৰ্ত

"(েহ নবী) যখন তুিম েকারআন পাঠ কর তখন েতামার ও 
যারা পরকােলর ওপর িব�াস কের না তােদর মােঝ আিম  
একিট �ছ� পদর্া এেঁট েদই। আিম তােদর অ�েরর ওপর 
(এক ধরেণর) আবরণ েরেখ েদই, ওেদর কােন (এেন) েদই 
বিধরতা।” [বনী ইসরাঈল (১৭): ৪৫-৪৬]

এই ধরেণর অ�েরর মানুষেদর যখন তােদর তাওহীদেক 
পিব� করেত সতকৰ্ করা হয় এবং ইি�বা অনুসরণ করেত 
বলা হয় তখন তারা ঘুের েদৗড় েদয় ! 

‘িবপরীতমুখী অ�র’ বলেত মুনািফেকর অ�রেক বুঝায়, মহান 
আ�াহ তাআলা বেলন,

“এ িক হেলা েতামােদর! েতামরা েমানােফকেদর বয্াপাের দুদল 
হেয় েগেল? (িবেশষ কের) যখন �য়ং আ�াহ তাআলাই 
তােদর কৃতকেমর্র জেনয্ তােদর ওপর অিভশাপ নািযল 
কেরেছন।” [আন-িনসা, ৮:৮৮]

এর অথৰ্ হল িতিন তােদরেক তােদর অন্যায় কাজকেমৰ্র কারেণ 
(তােদর অ�রেক) পালিটেয় িদেয়েছন এবং �তারণায় আছ� 
কের েরেখেছন।  

অ�রসমূেহর মেধ্য এিট অত্য� খারাপ এবং জঘন্য, এরা 
িমথ্যােক সত্য মেন কের এবং যারা (িমথ্যােক) অনুসরণ কের 
তােদর �িত ে�হ ও সাহায্য �দশৰ্ন কের থােক। এরা সত্যেক 
িমথ্যা মেন কের এবং যারা (সত্যেক) অনুসরণ কের তােদর 
�িত শ�তা েপাষণ কের। আ�াহর কােছ সাহায্য �াথৰ্না 
করিছ। 

"েসই ভাগ্যবান েয 
িনেজেক পিরশু� কের..."৪ধরেণর

অ�র

“অ�র যােত দুই ধরেণর তাড়না  রেয়েছ” বলেত েস অ�রেক 
বুঝায় যা িব�াস �ারা সুরিক্ষত নয় কারণ এিট সতয্ যা আ�াহ 
আ�াহর রাসূলেক  ে�রণ কেরেছন তার  �িত িনেজেক 
পুেরাপুির অনুগত কেরিন। মূলত এেত িকছু িব�াস এবং িকছু 
এর িবপরীত উপাদান রেয়েছঃ ইহা িকছু সময় িব�ােসর েচেয় 
অিব�ােসর িনকটবতর্ী; আর অনয্ানয্ সময় অিব�ােসর েচেয় 
িব�ােসর িদেক িনকটবতর্ী। অ�র তাই অনুসরণ কের যখন 
েযিদেক �ভািবত থােক।  
(ইমাম ইবন আল- কািয়য্ম আল েজৗিজয়য্াহ(র)  �ারা রিচত 
ইগহাতুল- লাহফান িফ মাসাঈদ আশ শায়তান েথেক েনয়া)



কা
করার িদেক এক ধাপ

েয়দা আল িজহাদ- িজহােদর ঘাঁিট, আ�াহ্ র রা�ায় 
িজহােদ িনেয়ািজত একিট দল িহেসেব যা�া শুরু 
কেরিছল। সমেয়র পির�মায়, এিট একিট সংগঠন 

েথেক রূপা�িরত হেয় একিট ডাক, একিট বাতর্া, একিট 
আে�ালেন পিরণত হেয়েছ যা িবিভ� অ�েল ছিড়েয় পেড়েছ। 
আ�াহ্ র অেশষ রহমেত, বতর্মােন িজহােদর এই মুল ঘাঁিট 
শুধু আফগািন�ােনই সীমাব� নয়, এক দশেকর মেধয্ই 
িজহােদর এই পিব� ডাক পি�ম আি�কা েথেক পূবর্ আি�কা 
পযর্� ছিড়েয় পেড়েছ। ইসলােমর শ�রা েবাকার মত ভাবেত 
পাের েয তারা ‘খুবই কম সংখয্ক’ �িত��ীর সােথ লড়াই 
করেছ এবং মুসিলম িবে� িবদয্মান তােদর ভৃতয্েদর 
ৈসনয্বািহনী এবং তথাকিথত ‘স�াস িবেরাধী কাযর্�ম’ �ারা 
এেদর পরািজত করা স�ব; িক� �ব সতয্ এই েয, িজহােদর 
এই ডাক শায়খ উসামা িবন লােদন (রহঃ) বা অনয্ কারও 
নতুন েকান আিব�ার নয়, বরং এিট একিট পিব� ডাক, আর 
েযই �ভু এই ডাক িদেয়েছন তােক পািথর্ব অ�শ� বা 
শয়তােনর েসনাবািহনী ও তার িম�েদর �ারা পরািজত করা 
স�ব নয়।   

গত এক দশেকর অিভজ্ঞতা েথেক েদখা যায় েয, েবশ িকছু 
েনতার শাহাদাত �কৃতপেক্ষ এই িজহােদর চািলকা শি�ই 
বৃি� কেরেছ। পি�ম আি�কা েথেক শুরু কের ভারতীয় 
উপমহােদশ এবং �ােচয্র আরও িকছু অ�েলর মুজািহদরা 
আেমিরকা ও এর িম�েদর িবরুে� িজহােদর এই ডাকেক 
আিল�ন কেরেছ। আল কােয়দা এভােব এক উ�ীপক শি� 

িহেসেব কাজ কেরেছ; িবে�র িবিভ� ইসলািম দল ও 
বয্ি�েদর শি�ম�ােক সুসংহত কেরেছ এক সাধারণ উে�শয্ 
বা�বায়েনর জনয্; বতর্মান যুেগর েফরাউন আেমিরকােক 
পরািজত করা এবং ফল�রূপ মুসিলম ভূখ�গুেলা পি�েমর ও 
এর অ�র� ব�ুেদর থাবা হেত মু� কের িখলাফেতর ছায়ায় 
একিট ঐকয্ব� দারুল ইসলাম �িত�া করা যা শরীয়াহ �ারা 
পিরচািলত হেব।  

এই �সে� বলা যায়, উপমহােদেশর মুসিলমেদর, িবেশষত 
মুজািহদেদর �মগুেলােক িন�িলিখত িবষেয় ঐকয্ব� করার 
েক্ষে� জামায়াহ কােয়দা আল িজহােদর শাখা �িত�া একিট 
মাইলফলক িহেসেব কাজ করেছঃ 

• আেমিরকা ও আেমিরকার পৃ�েপাষকতায় গিঠত
কুফির বয্ব�ার িবরুে� িজহাদ করা।

• মুসিলম ভূখ�গুেলােত শরীয়াহ বা�বায়ন ও
ইসলািমক জীবনিবধান পুনজর্ীিবত করার লেক্ষয্
কেঠার সং�াম করা।

• দখলকৃত মুসিলম ভূখ�গুেলা শ�মু� করা এবং
কা�ীর েথেক আরাকান পযর্� সকল িনযর্ািতত-
িনপীিড়ত মুসিলমেদর উ�ার করা।

হাসান ইউসুফ

®¶

কাতারগুেলা
সুসংহত



এ কথা সিতয্ েয ি�িটশ ও তােদর অ�র� ব�ুরা কৃি�ম 
সীমানা ৈতির কের আপাতদৃি�েত এই উপমহােদেশর 
মুসিলমেদর িবভ� কের েরেখেছ, িক� িব�াস আর েসানালী 
অতীেতর েয ব�ন তােদর মােঝ িবদয্মান, ভূ-রাজৈনিতক 
ে�ােতর পিরবতর্ন, ‘জাতীয়তাবাদ’ ও ‘জাতীয় রা�’ নামক 
আমদািনকৃত ধারণা-এসব েকান িকছুর পেক্ষই েস ব�ন ভা�া 
স�ব নয়। এই অ�েলর মুসিলমেদর িনয়ত, ইসলােমর �িত 
তােদর আনুগতয্, মুসিলম সমােজ ইসলামী ঐেকয্র পুনজর্াগরণ 
এবং ভারতীয় উপমহােদেশ ইসলােমর আিধপতয্ িব�ােরর 
েক্ষে� িজহাদেক বা�বস�ত মাধয্ম িহেসেব �হণ করার সােথ 
ওতে�াতভােব জিড়ত। শুধুমা� দাওয়াহ ও নবুওয়য্ােতর প�ায় 
িজহােদর সােথ সংি�� থাকার মাধয্েমই এই অ�েলর 
সা�াজয্বাদী উ�রািধকােরর গিতপথ চূড়া�ভােব পিরবতর্ন করা 
স�ব। গনত� ও অনয্ানয্ মানব রিচত প�িতগুেলা হয়ত 
ক্ষিণেকর জনয্ পািথর্ব সমৃি�র িব�াি�েত েফলেত পাের, িক� 
তা িকছুেতই না পারেব ইসলােমর কতৃর্� �িতি�ত করেত, না 
পারেব এই পৃিথবীেত মানুেষর জনয্ স�ানজনক ও সমৃ� 
জীবন িনি�ত করেত। 

এই সংগঠন মূলত বহু বছর ধের এই অ�েল িজহাদরত 
দলগুেলার ঐকয্ব� হওয়ারই ফলাফল িহেসেব গিঠত। এই 
দলগুেলার েনতারা তােদর আমীর, শায়খ আয়মান আল 
জাওয়ািহির (হাঃ) এর িনেদর্িশকায় তােদর ৈসনয্বািহনীেদর 
সমেবত কেরেছ মূলত একিট একক দল িহেসেব কাজ করার 
লেক্ষয্; জামায়াহ কােয়দা আল িজহাদ, উপমহােদশ শাখা। 
জামায়াহ কােয়দা আল িজহােদর এই নতুন শাখার েনতৃে� 
আেছন নামকরা আেলম, মাওলানা আিসম ওমর (হাঃ)। 
অনয্ানয্েদর মেধয্ শায়খ মু�াফা আবু ইয়ািজদ, শায়খ জামাল 
ই�াহীম আল মাসরািত, শায়খ আবু ইয়ািহয়া আল িলিব, 
কমা�ার ইিলয়াস কা�ীির, কমা�ার বদর মানসুর, ডঃ 
আরশাদ ওয়ািহদ, উ�াদ হাসান গুল এবং উ�াদ উমার 
আকদাস, (আ�াহ্  তােদর রহম করুন) এেদর নাম 
িবেশষভােব উে�খেযাগয্, যারা এই সংগঠেনর িভি���র 
�াপন কেরেছন। আশা করা হে� উপমহােদেশ জামায়াহ
কােয়দা আল িজহাদ এই অ�েল মহান আ�াহ্  তাআলার 
শরীয়াহেক সেবর্া� কতৃর্ে� অিধি�ত করার লেক্ষয্ মুজািহদেদর 
�মগুেলােক ঐকয্ব� করেব যা মুসিলম উ�াহর �ায় এক 
তৃতীয়াংেশর আবাস�ল। আমরা িব�াস কির েয িজহােদর 
পুনজর্াগরণই হল কা�ীর ও আরাকােনর িনযর্ািতত মুসিলমেদর
জনয্ চূড়া� আশা এবং এই অ�েলর মুসিলমেদর উপর 
চলমান গণহতয্া ব� করার একমা� মাধয্ম, েহাক েসটা 
ভারেতর গুজরাট, আহেমদাবাদ, মুজাফফরনগর, সাহারানপুর 

এবং আসােম অথবা বাংলােদেশ আওয়ামী লীেগর হােত অথবা 
পািক�ােনর উপজাতীয় এলাকা ও অন্যান্য অ�েল েসখানকার 
আিমৰ্ ও সরকােরর হােত। 

আফগািন�ােন আেমিরকার পরাজয় ও েলজ গুিটেয় পালােনা এই 
সংগঠন ৈতিরর েপছেন ইিতবাচক ভূিমকা েরেখেছ। আল 
কােয়দােক দমন করার উে�শ্য িনেয় আেমিরকা আফগািন�ােন 
আ�মণ কেরিছল, িক� আ�াহ্ র শ�েদর েজেন রাখা উিচৎ েয 
আল কােয়দা একই সােথ একিট সংগঠন এবং একিট বাতৰ্া, আর 
আজেক এই বাতৰ্া এমনভােব িব�ার লাভ কেরেছ েযটা তারা 
কখেনা ক�নাও করেত পাের িন। এই িজহাদ শুধু আেমিরকার 
আফগািন�ান েথেক পলায়েনর সােথ েশষ হেব না; আেমিরকার 
পরাজয় েতা শুধুমা� ভূিমকা। এই অ�েল আেমিরকার িম�েদর 
(পড়ুন পা চাটা চামচােদর) জন্য আরও িক অেপক্ষা করেছ তা 
শুধু �কািশত হেত বািক।

আেমিরকার আফগািন�ান আ�মেণর শুরুর িদেক আমােদর 
আমীর উল মু’িমিনন, আমােদর েনতা, েমা�া মুহা�াদ ওমর (রঃ) 
বেলিছেলন, “বুশ ওয়াদা কেরিছল েয আমােদর পরািজত করেব, 
যখন আ�াহ্ ওয়াদা কেরেছন েয িতিন আমােদর িবজয় দান 
করেবন। আমরা শী�ই জানব কার ওয়াদা সিঠক িছল”। এবং 
আ�াহ্ র ওয়াদা েযমন সিঠক িছল, েতমিন আমােদর দৃঢ় িব�াস 
রেয়েছ আমােদর ি�য় মহানবী (সঃ) এর ওয়াদাও সিঠক হেবঃ 
“আমার উ�েতর দুিট দলেক আ�াহ্  জাহা�ােমর আগুন হেত 
রক্ষা কেরেছন; েসই দল যারা আল িহ� (ভারতীয় উপমহােদশ) 
আ�মণ করেব, এবং েসই দল যারা ঈসা ইবেন মিরয়ম (আঃ) 
এর সােথ থাকেব”। 

¯

• িখলাফত �িত�ার লেক্ষ্য নবুওয়্যােতর প�িতেত িজহাদ
করা।

• আফগািন�ােনর ইসলামী ইমারেতর �িতরক্ষা, যা
বতৰ্মান জমানার িখলাফেতর অ�দূত ও উ�াহর মেধ্য 
িখলাফত পুনজৰ্ীিবতকরেণর পেথ গুরু�পূণৰ্ এক 
পদেক্ষপ।

• একিট ন্যায়পরায়ণ ইসলামী সমাজ গঠন করা েযখােন
কারও উপর জুলুম করা হেব না, এমনিক কােফরেদর 
উপরও নয়। 



"আিম যখন েথেক আফগািন�ােনর মুজািহদেদর সং�েশর্ থাকেত 
শুরু কির, তখন আিম অনুধাবন কির আিম জীিবতেদর মেধয্ একজন। 

কারণ আিম মেন কির আমার জীবন হেলা ৮ বছর ও ছয় মাস; 
৭ বছর হেলা আফগান িজহােদ, আর ১ বছর ও ৬ মাস হেলা 

িফিলি�েনর িজহােদ। 
িজহাদ বয্তীত একজন মানুষ মৃত, লি�ত, পরাভূত কাপরুুষ...

তােদর ও মৃেতর মােঝ েকােনা পাথর্কয্ েনই।"

শােয়খ আ�ু�াহ আযযাম
(আ�াহ তার উপর রহম ক�ন)



�বতা হল, এই িজহাদ স�ূণৰ্রূেপ একিট চলমান 
অেলৗিকক িনশানা। একিদেক, পঁয়তাি�শিট রাে�র 
েসনাবািহনী আধুিনক সমরাে� সি�ত হেয় ভূিম, বা

সমু� এবং আকাশ পেথ আিধপত্য িব�ার করেছ। 
অপরিদেক মুজািহিদনেদর একিট েছা� দল, যারা তােঁদর 
ঈমান িনেয় শূন্য হােত এেদর িবপরীেত দািঁড়েয়েছ। িক� 
এই যুে�র সবেচেয় আ�যৰ্জনক দৃশ্যিট হল, �� 
ভারসাম্যহীন এই যু� দশ বৎসর যাবত েয চলেছ তা না 
বরং এই যুে� আপাত দুবৰ্ল দলিটই ��ত িবজয় লাভ 
করেছ। এরপেরও কী সবৰ্শি�মান আ�াহর ঐ�িরক 
ক্ষমতা বুঝার জন্য অদৃশ্য েথেক েকান িনদশৰ্ন আসার 
�েয়াজন রেয়েছ? এবং মুজািহিদনেদর ন্যায়পরায়ণতা 
উপলি� করার জন্য আেরা অেনক কারণ েখাজার �েয়াজন 
রেয়েছ?
তেব িজহােদর এই অেলৗিককতা আ�াহর একিট দয়া, 
আ�াহ সময় সময় আেরা অেনক কারামাত দৃশ্যমান কেরন, 
যােত মুিমনেদর ঈমানী জযবা আরও বৃি� পায়। সুতরাং 
এিট হল একিট অকাট্য �মাণ যা মুনািফক এবং 
কািফরেদর ব্যাপাের সে�েহর দরজা ব� কের েদয়। 
কেয়কজন স�ািনত ভাইেয়র িনয়িমত জীেদর ফেল 
আ�াহর সাহায্য ও দয়ার উপর ভরসা কের আিম এই 
িসিরজিট শুরু করার িস�া� িনেয়িছ। আিম িনেজর 
অিভজ্ঞতা এবং িব�� সূে� পাওয়া মুজািহদ এবং শহীদেদর 
সােথ ঘেট যাওয়া কারামেতর ঘটনাসমূহ পাঠকেদর সামেন 
উপ�াপন করার েচ�া করব। এই েলখার �থম উে�শ্য 
আমার িনেজর ঈমানেক নবায়ন এবং শি�শালী করা। 
অিধক�, আ�াহর কােছ দুয়া কির িতিন েযন এই 
ঘটনাগুেলােক পাঠকেদর ঈমান-বধৰ্ক িহেসেব কবুল কেরন 
এবং িজহাদেক ভােলাবাসা ও আ�াহর জন্য লড়াই করার 
ই�া তােঁদর মেধ্য স�ারন কেরন।
িজহােদর সত্যতা, ফিযলত, �েয়াজনীয়তা বুঝার জন্য 
কুরআেনর �� আয়াতগুেলাই আসল �মাণ এবং হাদীস

যা িজহাদ এবং আ�াহর রা�ায় লড়াই করার অবশ্য�াবী 
�েয়াজনীয়তা ও এর মহ� ব্যাখ্যা কের। আর এইসব 
��াতীত উৎস হেত এগুেলা উপলি� করার পর আমরা 
আ�াহর দয়ায় এই পথেক িনেজর আ�য় িহেসেব �হণ 
কির। অতঃপর এই পথেক �হণ করার পর, এইসব 
েখাশখবর, কারামত সমূহ এবং ঐ�িরক সাহােয্যর 
িনদশৰ্নসমূহ এই ভীষণ কিঠন িক� মিহমাি�ত পেথ অটল 
থাকার শি�র উৎস িহেসেব আিবভূৰ্ত হয়। ঐসব কিঠন 
পরীক্ষার সময়, যখন এক িদেক সম� কুফফার িব� 
আফগািন�ােন হামলার জন্য একেজাট হেয়িছল এবং 
অন্যিদেক িনেজর েদেশর েসনাবািহনী ও এেজ�ী গুেলা 
মুজািহিদনেদর জীবনেক কিঠন কের তুেলিছল, তখন এই 
িনদশৰ্নগুেলা িছল আ�াহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার পক্ষ 
েথেক তারঁ মুজািহদ বা�ােদর �িত িবেশষ করুণা। আজ 
কুফফাররা �যুি�গতভােব উ�িতর িশখের আেরাহণ 
কেরেছ। তারা র�-�লন এবং �ংেসর জন্য 
মরনা�সমূহেক অিব�াস্য কাযৰ্করভােব উ�িত সাধন 
কেরেছ। তেব যােয়ািন�-�ুেসডার বািহনীর স�ুেখ 
মুজািহিদনেদর অিভজ্ঞতা হল েয, এইসব কৃি�ম মহাশি� 
অন্য িকছু বা�বতােক �কাশ কের েদয়। আর তা হল এই 
বৃহ�ম সত্য যা �কাশ কের যতটুকু ব�গত শি�ই মানুষ 
এক� করুক, যতটুকু ব�গত উ�িত েস সাধন করুক, তা 
েকান ব্যাপারই না, েকননা েস আ�াহর একজন সৃি� ব্যতীত 
িকছুই না। এবং সৃি�কতৰ্ার শি�, িবশাল�, �তাপ, গিরমা 
এবং অসীম আিধপেত্যর সামেন ঐসকল শি� মশার ডানার 
েচেয় েবশী িকছু নয়। আ�াহর এইসব িবধান এবং তারঁ 
অপিরবতৰ্নীয় মূলনীিত সমানভােব এই যুেগও �েযাজ্য 
েযমনভােব েসইিদনগুেলােত িছল যখন তােঁদর হােত িছল 
তরবাির, বশৰ্া এবং তারঁ ঐ�িরক সাহায্য মুিমনেদরেক এই 
পেথর �েত্যকিট পেদ অটল রােখ। তেব শতৰ্ হল তারঁা 
েযন আ�াহেক অস�� না কের এবং তারঁা েযন সবৰ্দা 
আ�াহর কােছ সাহােয্যর আেবদন কের ও তােঁদর কাজ 
�ারা সমথৰ্ন কের।

উ�াদ আহমদ ফারুক (রিহমাহু�াহ)
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য়খ মানসুর আশ-শামী রহঃ 
এর সােথ আমার �থম 
সাক্ষাৎ  হয়  ২০০৫  সােল শা

খুরাসােনর ভূিমেত, িযিন একজন 
মুজািহদ আিলম এবং তানিযম 
কােয়দাতুল িজহােদর েক�ীয় শরয়ী 
িবভােগর সদসয্। তখন আিম একিট 
েকােসর্র জনয্ �িশক্ষণ িশিবের 
অংশ�হণ কেরিছলাম, িতিন েসই েকােসর্ 
এেস একিট িদন বয্য় কেরিছেলন। 

আমার মূল ব�েবয্ আসার পূেবর্, ঐ 
সভায় ঘেট যাওয়া একিট ঘটনা উে�খ 
করা আিম পছ� করিছ যা আমার মেধয্ 
গভীর ছাপ েফেলেছ এবং আল 
কােয়দার দাওয়াত স�েকর্ আমােক 
অিধক মা�ার িন�য়তা িদেয়েছ এবং 
এর েনতৃে� �ীেনর েয কত গভীর বুঝ 
রেয়েছ েস িবষেয় অবগত কেরেছ। উ� 
সভায়, আল কােয়দার সামিরক �ধান, 
শায়খ খািলদ হািবব সহগামী িহেসেব 
শায়খ মানসুর আল-শামীর রহঃ সােথ 
অংশ�হণ কেরিছেলন। 

আসর সালােতর পর, শায়খ মানসুর 
উপেদশ মূলক ভাষণ িদেলন এবং 
ভাইেদরেক তাঁেদর কাজ �িটমু� 
রাখার জনয্ উৎসািহত করেলন। এরপর 
একিট অনানু�ািনক �ে�া�র পবর্ শুরু 
হল। আেলাচনার এক পযর্ােয়, তাকফীর 
স�েকর্ একিট �� উ�ািপত হয়। 
তখন শায়খ খািলদ হািবব ম�বয্ 
করেলন, “দুিট শ� েযগুেলা আমােক 
অিতশয় রাগাি�ত কেরঃ তাকফীর ও 
তালাক।” এিট শুেন, শায়খ মানসুর 
আল-শামী  তাঁেক  বাধা  িদেলন  এবং 

বলেলনঃ “যা আপিন বেলেছন তা সিঠক 
নয়। উভয় শে�র পিরভাষাই আমরা 
শািরয়া �ারা �া� হেয়িছ। যিদ 
এগুেলােক বয্বহার করা হয় সিঠক �ােন 
এবং নয্ায়স�ত ভােব, তাহেল এগুেলার 
জনয্ িবরি� �কাশ করা িঠক হেব না। 
কােজই, আপনার উিচত হেব না 
(শিরয়ার) এরকম সাধারণ পিরভাষার 
উপর অরূিচ �কাশ করা।” আ�াহ েযন 
শায়খ খািলদ হািববেক তাঁর দয়া বষর্ণ 
কেরন! আিম এিট েদেখিছ, িতিন িনরেব, 
বশীভূত হেয় শায়খ এর কথা শুনিছেলন 
এবং মাথা িনচু কের েরেখিছেলন। তাঁর 
েচহারায় িবরি�/অতুি�র েকান িচ� 
পযর্� িছল না, যিদও িতিন িছেলন শায়খ 
মানসুেরর উপেরর �েররঃ সামিরক 
েনতৃ�, অিভজ্ঞতা এবং িজহােদর 
ময়দােন সময় বয্য় করার িদক িদেয়। 
�ীিন ইলম এবং আিলমেদর �িত এমন 
অগাধ স�ান একজন েক�ীয় সামিরক 
েনতার হেত এবং একজন আিলেমর 
সামেন এমন িনরহ�ারতা �কাশ িছল 
এমন একিট িনগূঢ় এবং কাযর্কর িশক্ষা 
যা েকান েমাটাতাজা বই পেড় কক্ষেনা 
উপলি� করা যােব না। অপরিদেক, 
শায়খ মানসুর আল-শামীর ইলমী চির� 
এবং তাঁর অকুেতাভয়তা আ�াহ �দ� 
সীমানােক রক্ষা কেরিছল যা অনুকরেণর 
জনয্ আদশর্।

শায়খ মানসুর আল-শামী রহঃ পিরিচত 
িছেলন ইলমী গভীরতা, মধয্প�া, আ�াহ 
ভীরুতা, ইবাদাত এবং পির�মী িহেসেব। 
কেয়কিট বছেরর জনয্, িতিন িবিভ� 
িজহাদী দলসমূেহর �ীিন �িশক্ষেণ বয্� 

েথেকিছেলন। িতিন তূকৰ্ীর ভাইেদর 
পিরচযৰ্ায় অেনক েচ�া সাধনা 
কেরিছেলন। িতিন তাঁেদর ইলম এবং 
‘আমালেক পিরেশািধত কেরিছেলন, 
য�ারা িতিন পিরিচিত লাভ কেরিছেলন 
“শায়খুল আতরাক”(তূকৰ্ীেদর শায়খ) 
িহেসেব। এর পাশাপািশ, িতিন তাঁর 
সািহত্য কমৰ্ও চািলেয় িগেয়িছেলন। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 
এর গাযওয়া েথেক কাযৰ্কর িশক্ষা 
স��ীয় চমৎকার একিট বই িতিন রচনা 
কেরিছেলন। বইিট �কািশত হেয়েছ। 
একিট ল�া এবং ঘটনাবহুল িজহাদী 
সফর েশেষ, সময়িট চেল এেসিছল যখন 
তাঁর বহুল আকাি�ত শাহাদাহ পূণৰ্ 
হেয়িছল। শাহাদােতর িকছুিদন পূেবৰ্ 
িতিন একিট �� েদেখিছেলন। �ে�র 
তািবরিট িছল এরকম েয তাঁর শাহাদাহ 
িনকেট। িতিন িস�া� িনেয় তাঁর 
পিরবারেক দূের পািঠেয় িদেলন, তাঁর 
ব্যি�গত িকছু িজিনসপ� ব�ুেদর মেধ্য 
িবিল কের িদেলন এবং অবিশ�াংশ 
িবি� কের িদেলন। িতিন তাঁর বািড় 
খািল কের েফলেলন, মািটেত একিট 
চাটাই িবিছেয় তােত শুেয় পড়েলন। 
িকছুক্ষণ পর, আেমিরকান একিট ে�ান 
একিট িমসাইল ফায়ার করল যা তাঁর 
েদহেক টুকেরা কের েফলল। এইভােব 
তাঁর একা� আকাি�ত শাহাদাহ পূণৰ্ 
হল। আ�াহ েযন এই �শা� আ�ািটেক 
�হণ কের েনন, তাঁর মযৰ্াদা উ� কেরন 
এবং মুজািহদেদর একজন িহেসেব তাঁেক 
�হণ কেরন, একজন শহীদ এবং আিলম 
িহেসেব িবচােরর িদেন উি�ত কেরন, 
আমীন। পৃ�
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সুগ�

অ ে�াবর ২০১২, মীর আলী। যখন আল কােয়দার িমিলটারী �ধান 
শায়খ খািলদ হাবীবেক শহীদ কের েদয়া 
হয়, তখন হাসান গুল তার সােথই 
িছেলন। শায়খ খািলদ (রিহমাহু�াহ) 
িছেলন গািড়র েভতর আর েস িছল 
বাইের। েস েকবল হাত বািড়েয়িছল 
গািড়র দরজা েখালবার জনয্, িঠক এমন 
সময় একিট মািকর্ন ে�ান েথেক িনিক্ষ� 
েগালা গািড়িটেক আঘাত কের। এই 
হামলায় শায়খ খািলদ হাবীব শহীদ হেয় 
েগেলও আ�াহ তা’আলা আপন কুদরেতর 
মাধয্েম হাসান গুলেক রক্ষা কেরন। এেত 
তার ি�ন েবান �য্াকচার হেয় যায়। 
এই হামলার িকছুিদন পর যখন আিম 
হাসপাতােল তােক েদখেত েগলাম, েস 
আমােক একটা পয়সা তার জামার পেকট 
েথেক েবর কের েদখাল, েযটা ে�ান 
হামলার সময় তার বুক পেকেট িছল। 
ে�ান েথেক িনিক্ষ� েবামা িবে�ারেনর 
সময় একিট েছাট শাপর্েনল েসিট েথেক 
েবর হেয় পয়সােত িব� হয়।

শুেঁক পাওয়া েগল 
হাসান গুলেক

মদীনার িস�ী বংেশা�ূত এক মুজািহদ 
শাহাদােতর মাধয্েম এক দীঘর্ িক� 
ঘটনাবহুল িজহাদী জীবন সমা� 
করেলন। বহু বছর ধের হাসান গুল 
ইউএেসর মাথা বয্াথার কারণ িছল। 
তরুন বয়েসই িতিন উসামা িবন 
লােদেনর েদহরক্ষী হওয়ার েসৗভাগয্ 
লাভ কেরন এবং পরবতর্ীেত শায়খ 
ইবনুশ শায়খ আলিলবী (আ�াহ তার 
উপর রহম করুন) এবং শায়খ আবু 
যুবায়দা (আ�াহ তােক মু� করুন) 
এর সে� েথেক মূলয্বান সামিরক 
অিভজ্ঞতা অজর্ন কেরন। জীবেনর 
একটা গুরু�পূণর্ অংশ তােক ব�ী 
হেয় থাকেত হয়, �থেম পািক�ােন, 
পের ইরােকর কুিদর্�ান েথেক তােক 
আটক কের ‘গুয়া�ানােমা েব’েত ব�ী 
কের রাখা হয়। ‘গুয়া�ানােমা েব’ 
েথেক মু� হেয় িতিন পািক�ােনর 
িজহােদ অংশ�হন কেরন এবং 
অতয্� গুরু�পূনর্ সামিরক ভূিমকা 
রােখন। েহ আ�াহ! আপিন তার 
উপর স�� হেয় যান এবং তার 
শাহাদাত, ব�ী� এবং িজহাদেক 
কবুল কের িনন। আিমন! ]

আিম যখন িজহােদ অংশ েনই, তখন 
এই যুবক ‘গুয়া�ানােমা েব’েত ব�ী 
হেয় আেছ। জজর্ বুশ তােক ধরেত 
েপের জনসমেক্ষ উ�াস �কাশ 
কেরিছল। কারাগার েথেক মু� হেয় 
েস িনেজেক ধের রাখেত পাের িন। 
একজন সা�া ঈমানদােরর নয্ায় 
িজহােদর ডােক ছুেট এেসেছ। আ�াহ 
তা’আলা তাঁর এই অধম বা�ােক 
ল�া সময় যাবত হাসান গুল নােমর 
এই মুজািহদ যুবার স� লাভ করার 
সুেযাগ িদেয়িছেলন। এমনিক 
কখেনাও েতা আিম আর েস একই 
গৃেহ অব�ান কেরিছ। এভােব তার 
সােথ আমার পার�ািরক ��া ও 
ব�ুে�র স�কর্ গেড় ওেঠ। আিম 
তার কাছ েথেক অেনক িকছু 
িশেখিছ। আ�াহ সুবহানাহু তা’আলা 
তােক খুরাসােনর ভূিমেত শ�েদর 
হামলার মুখ েথেক 
েবশ কেয়কবার 
রক্ষা কেরিছেলন।



আ�াহর কুদরেত শাপর্েনলিট তাঁর বুক েভদ কের 
হৃদিপ�েত না ঢুেক এই িসলভােরর কেয়েন আটেক 
যায়। এভােব আ�াহ তা’আলার গােয়বী সাহােযয্র 
মাধয্েম তাঁর জীবন রক্ষা হয়। িনঃসে�েহ, আ�াহ 
যােক জীিবত রাখেত চান, েকউ তােক মারেত পাের 
না। 
আেরকবার, তাঁর গািড়েত হামলা চালােনা হয়। তাঁর 
পােশ বেস থাকা ভাইেক শহীদ কের েদয়া হয়, অপর 
একজনেক মারা�ক জখমী কের েফলা হয়। আর 
িতিন িনেজও িপেঠ দুইবার গুিলিব� হন। িক�, 
সুবহানা�াহ! িতিন েবঁেচ যায়। আিম যখন তাঁেক 
েদখেত েগলাম, িতিন িছেলন েচতনা আর 
েচতনাহীনতার মাঝামািঝ। শুেয় শুেয় অবেচতন মেন 
িতিন িবড়িবড় করিছেলন, “আ�াহ! তুিম েকন আমােক 
শহীদ িহেসেব কবুল করছনা? কমা�ার খািলদেক 
শাহাদাত িদেল, আমােক েকন িদেল না? েমহসুেদর 
মারকােয সম� সাথীেক শাহাদাত িদেল, আমােক 
বািচেয় রাখেল। আ�াহ...! তুিম িক আমায় শহীদ 
িহেসেব কবুল করেব না?” িতিন এই একই কথা 
বারবার বলিছেলন।
আ�াহ তার বা�ার দু’আেক িফিরেয় েদন িন। গত 
বছেরর অে�াবের িতিন যখন তাঁর েমাটর বাইেক কের 
ঘর েথেক েবর হন, তাঁেক টােগর্ট কের মািকর্ন এক 
ে�ান েথেক িমসাইল েছাড়া হয়। যা সরাসির তাঁেক 
আঘাত কের। তাঁর সম� শরীর িছ�-িবি�� হেয় যায়। 
যখন তাঁেক েখাঁজার জনয্ িকছু মুজািহদ সাথী ে�ান 
হামলার স্�ােন েপৗছায়, তাঁর লাশ িনেয় তারা মুশিকেল 
পেড় যায়। িক�, আ�াহ তা’আলার কুদরেত তােদর 
কাজ এেকবাের সহজ হেয় যায়। তাঁর শরীেরর একটা 
বড় অংশ যখন তারা উ�ার কের, এক অপািথর্ব িমি� 
সুগে� তারা িবেমািহত হেয় যায়। েযই সুগ� অনয্ 
েকাথাও েথেক নয়, বরং এই শহীদ মুজািহেদর িবি�ন 
অ� েথেক আসিছল। ঘটনা�েল উপি�ত �িতিট 
মুজািহদ সাথী েসই সুগ�ীর �াণ শুঁকেত পাের। 
অিবকল একই সুগ� লােশর অনয্ানয্ অংশ েথেকও 
িনগর্ত হি�ল। মুজািহদ সাথীরা েসই সুগ� শুঁেক শুঁেক 
হাসান গুেলর মৃতেদেহর সম� অ� খঁুেজ েপেত সক্ষম 
হয়। আয় আ�াহ! আপিন তার উপর স�� হেয় যান 
এবং জা�ােত নবী, িস�ীক ও শহীদেদর সােথ �ান 
দান করুন। আিমন!
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একজন আফগান মুজািহদ িযিন 
একইসােথ একজন আেলেম দীন ও 
দা’ঈ, েজল েথেক মু�হেয় আমােক  এই 

িব�য়কর ও মমর্�শর্ী ঘটনািট শুিনেয়েছন। 
শায়খেক ২০০৯ সােল দিক্ষণ ওয়ািযির�ােনর 
ওয়ানা নামক শহেরর একিট হাইওেয় েথেক 
ব�ী করা হয়।

ঘটনািট এরকম। শায়খ তাঁর গািড়েত কের এক 
ব�ুর সােথ েকাথাও যাি�েলন। চলেত চলেত 
িতিন হঠাৎ কের হাইওেয়র িবপরীত িদেক 
পািক�ািন আিমর্র কনভয় বা িনরাপ�া-বহর 
েদখেত েপেলন। িতিন রা�া েথেক িকছু দূের 
গািড় থািমেয় কনভয়িট চেল যাওয়ার জনয্ 
অেপক্ষা করিছেলন। িক�, পািক�ািন আিমর্ তার 
গািড় েদেখ সে�হ �বণ হেয় পেড় এবং 
গািড়িটেক চারিদক েথেক িঘের েফেল।

আমার এই স�ািনত ভাই বেলন, “িকছু েসনা 
আমার গািড়র িদেক পােয় েহেট এিগেয় এেলা 
এবং আমােক গািড় েথেক েবরুেত বলল। আিম 
আমার িসেটর পােশ রাখা কালাশিনেকাভটােক 
শ� মুেঠ ধরলাম এবং মেন মেন িস�া� িনলাম 
গািড় েথেক নামবও না, আ�সমপর্ণও করব না। 
িক� তারা আমােক িবিভ� কথা বেল গািড় েথেক 
েবিরেয় তােদর েনতার সােথ েদখা করার জনয্ 
ফুসলােত লাগল। তােদর ছলচাতুরীমূলক কথার 
ফােঁদ আিম পা িদলাম এবং গািড় েথেক েবিড়েয় 
এলাম। িক� তােদর কােছ েকান�েমই 
আ�সমপর্ণ করব না বেল দৃঢ় �িতজ্ঞা করলাম।

আিম যখন গািড় েথেক েবর হেয় তােদর 
কনভয়টা  ভালমেতা   েদখার  েচ�া  করিছলাম, 

আিম যখন গািড় 
েথেক েবর হেয় 
তােদর কনভয়টা 
ভালমেতা েদখার েচ�া 
করিছলাম, তখন... 
হঠাৎ কেরই আমার 
দৃি� একজন দীঘর্েদহী 
এবং অতয্� 
আকষর্ণীয় ও সুদশর্না 
নারীর েচহারায় 
আটেক েগল। তার 
েচহারা এতই 
আকষর্ণীয় িছল েয 
আিম েচাখ েফরােত 
পারিছলাম না। আিম 
তার পিরেধয় বে�র 
িদেক েখয়াল কের 
এক আ�যর্ িজিনস 
েদখলাম। এমন 
েপাশাক আিম আমার 
সারা জীবেন না েকান 
ওয়ািযির�ািন নারীেক 
পড়েত েদেখিছ আর 
না অনয্ েকান জািতর 
নারীেক। বর� আমার 
মেন হয়, এমন 
েপাশাক পৃিথবীর 
েকান নারী েকানিদন 
পেড়ও িন এমনিক 
েদেখও িন। 
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তখন... হঠাৎ কেরই আমার দৃি� 
একজন দীঘর্েদহী এবং অতয্� 
আকষর্ণীয় ও সুদশর্না নারীর েচহারায় 
আটেক েগল। তার েচহারা এতই 
আকষর্ণীয় িছল েয আিম েচাখ 
েফরােত পারিছলাম না। আিম তার 
পিরেধয় বে�র িদেক েখয়াল কের 
এক আ�যর্ িজিনস েদখলাম। এমন 
েপাশাক আিম আমার সারা জীবেন না 
েকান ওয়ািযির�ািন নারীেক পড়েত 
েদেখিছ আর না অনয্ েকান জািতর 
নারীেক। বর� আমার মেন হয়, এমন 
েপাশাক পৃিথবীর েকান নারী েকানিদন 
পেড়ও িন এমনিক েদেখও িন। েস 
নারীর েচহারা ও শরীর েথেক এক 
�কার েজয্ািত েবর হি�ল, যা েদেখ 
আিম অিভভূত হেয় পিড়। এমন সময় 
আমােক একজন েসনা খুব েজার িদেয় 
বলল, তারা আমােক অয্াের� করেত 
চায় না। সুতরাং আিম েযন আমার 
অ� গািড়েত েরেখ তােদর অিফসােরর 
সােথ েদখা কের আিস। এক িদেক, 
এই ৈসনয্েদর চাপাচািপ করিছল 
আেরকিদেক েসই অপরূপা সু�রী 
নারী হােতর ইশারায় আমােক কােছ 
ডাকিছল। আিম মেন মেন বুেঝ 
েফললাম, আিম যিদ দৃঢ়পদ েথেক 
লড়াই কির, তেব শহীদ হেয় যাব। 
আর এই নারী হে� জা�ােতর এক 
হুর, যােক আমােক দৃঢ় রাখেত 
পাঠােনা হেয়েছ। িক�, আিমর্র 
েলাকেদর বারবার আ�াস েদয়ার 
কারেণ আিম ভাবলাম লড়াই ছাড়াই 
যিদ েবঁেচ েযেত পাির, তেব লড়াই 
করার কী দরকার? তাই আিম গািড়র 
কােছ িফের িগেয় �ািশনেকাভটা েরেখ 

আসলাম। আিম যখন িফের এলাম, ঐ 
নারীেক আর েদখলাম না। েস চেল 
িগেয়েছ। আিম খুবই িবমষর্ হেয় 
পড়লাম। এও বুঝলাম, আিম ভুল 
িস�া� িনেয়িছ।”

আসেলই তাঁর িস�া� ভুল িছল। 
�তারক ৈসনয্রা কথা রােখিন। শায়খ 
কনভেয়র কােছ যাওয়ার সােথ সােথই 
তােক ব�ী করা হয়। এরপর তাঁেক 
িকছুিদন ওয়ানা কয্াে� ব�ী অব�ায় 
েফেল রাখা হয়। েসখান েথেক তাঁেক 
েপশাওয়াের ISI (পািক�ানী েগােয়�া 
সং�া) এর একিট েগাপন কারাগাের 
বদিল করা হয়। েসখােন তাঁর উপর 
জঘনয্তম অতয্াচার চালােনা হয়। 
কখনও তাঁেক েজার কের উল� করা 
হত। কখনও তাঁেক দিড়েত েবঁেধ উপুড় 
কের ঝুিলেয় েরেখ পািনেত চুবােনা হত, 
যােত তাঁর দম ব� হেয় মৃতুয্র উপ�ম 
হত। আর �ায়ই তাঁেক �ীেলর েমাটা 
রড িদেয় েপটােনা হত। তাঁর দািড় 
িনেয় তামাশা করা হত। সংেক্ষেপ, 
স�াবয্ সবর্�কােরর িবভীিষকাময় 
অতয্াচার তাঁর উপর করা হয়, শুধুমা� 
একজন দীেনর আেলম হওয়ার 
অপরােধ।

আর এই অি�পরীক্ষার সবেচেয় কিঠন 
মুহূতর্ তখন উপি�ত হয় যখন তাঁেক 
অতয্� সংকীণর্ একিট ব� অ�কার 
েসলাের হাত েবঁেধ েফেল রাখা হয়। 
িকছুক্ষণ পর তাঁর মেন হল তাঁর সারা 
শরীের কী েযন ভের যাে�। অ�কাের 
েচাখ সেয় যাওয়ার পর িতিন েদখেলন 
রুেমর ে�াের কেয়ক হাজার 
েতলােপাকা িকলিবল করেছ। আর 
শ’খােনক েতলােপাকা তাঁর গা েবেয়

উঠেছ। আরও বীভৎস িবষয় হে� 
িবড়ােলর মত বড় বড় কেয়কটা কু্ষধাতর্ 
ইঁদুর তাঁর শরীের কামড়ােনা শুরু 
কেরেছ। বয্থায় আর ভেয় িতিন 
িচৎকার িদেয় উঠেলন। িতিন বয্থায় 
আতর্নাদ করিছেলন, িক� েজলখানার 
েকউই তাঁর িদেক মেনােযাগ িদি�ল 
না। িতিন বুঝেলন, এক আ�াহ ছাড়া 
আর েকউই সাহাযয্কারী েনই। িতিন 
তৎক্ষণাৎ আ�াহর িযিকর করা শুরু 
কের িদেলন। িতিন েখয়াল করেলন, 
এখন আর েকান বয্থা লাগেছ না। তাঁর 
শরীর েযন অনুভূিতহীন হেয় েগেছ, 
যিদও তখনও ইঁদুর এবং েতলােপাকা 
তাঁর শরীর কামেড় েবড়াি�ল। িক�, 
যখনই িতিন িযিকর থািমেয় েফলেতন, 
তী� বয্থায় িতিন কিকেয় উঠেতন। 
িতিন িনি�ত হেলন, আ�াহর �রণই 
তাঁেক আ�য় িদেত পাের।

এর চাইেতও আ�েযর্র িবষয় এই ভাই 
আমােক বেলেছন, েসলাের যখনই িতিন 
সালাত আদায় করেতন এবং সাজদাহর 
জনয্ মািটেত ঝঁুকেতন, সাির সাির 
েতলােপাকা আর ইঁদুর সের িগেয় তাঁর 
কপাল রাখার জনয্ জায়গা কের িদত! 
আর যখন িতিন মািট েথেক কপাল 
তুলেতন েতলােপাকা আর ইঁদুর িদেয় 
আবার কপাল রাখার েসই জায়গা ভের 
েযত। েছা�েছা� জীেবর একজন দুবর্ল 
মুজািহেদর �িত এই আচরণ েদেখ 
তাঁর ঈমান আরও শি�শালী হয়। িতিন 
আরও দৃঢ়তার সােথ বুঝেত পােরন, 
মুজািহদগণ সেতয্র উপর আেছ এবং 
আ�াহ রা�ুল ‘আলামীন ও তাঁর সম� 
মাখলুেকর করুণা আমােদর সােথ 
আেছ।

েজেন েরখ আ�াহর �রেণ 
অ�র �শাি� লাভ কের। 

(আল কুরআন)
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“ঐ সম� নারীরা েকাথায়, যারা ওয়ািযির�ােন িহজরত কেরিছল? 
তারা সবার আেগ জা�ােত �েবশ করেব!”

শা য়খ ইয়াকুব (আ�াহ তার
�িত  রহম  করুন)  িযিন

িছেলন অতয্� উ�ম �কৃিতর,  রক্ষণশীল
ও �ফু� েমজােজর একজন ভাই। িতিন 
সবর্দা িনেজেক ইবাদেত িনেয়ািজত 
রাখেতন। িতিন িবে�ারক ও ইেল�িনে� 
পারদিশর্ িছেলন।
িতিন একিদন আমােদরেক তার েদখা 
একিট  িব�য়কর   �ে�র  কথা  বণর্না

করেলন। িতিন বলেলন- "আিম েদখলাম 
িবচার িদবেস সকল মানুষ একি�ত 
হেয়েছ। মুজািহদগণ ও অনয্ িকছু 
মুসলমান এক �ােন একি�ত হেয়েছ। 
আমরা একিট শ� শুনেত েপলাম 
আমােদেরেক বলেছ, 'জা�ােত �েবশ 
করুন।' আমরা সকেলই তাড়াহুেড়া কের 
জা�ােতর িদেক ছুটলাম। �েতয্েকই 
অেনয্র আেগ �েবশ করেত চাি�ল। 
িক� আমােদরেক স�ুেখ অ�সর হেত 

বাধা েদওয়া হেলা। আমােদর অদূেরই 
একিট কয্াে� মুসিলম নারীরা বসা িছল। 
আমরা একিট কে� বলেত শুনলাম “ঐ 
সম� নারীরা েকাথায়, যারা ওয়ািযির�ােন 
িহজরত কেরিছল? তারা সবার আেগ 
জা�ােত �েবশ করেব!”
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সারািদন যু�
মা�

বুেলেট!

আ িম যখন �থম িজহােদর 
জনয্ খুরাসােন আিস, তখন 
এক মুজািহদ ভাইেয়র সােথ 

আমার েবশ হৃদয্তা ও আ�িরক ব�ু� 
ৈতির হয়। এই ি�য় মুজািহদ ভাই 
আমার কােছ একিট বড় অ�ুত ঘটনা 
বণর্না কেরেছন! 
িতিন বেলন, “সময়টা িছল ২০১২ 
সােলর �ীে�র এক েভার...। 
িমরানশােহর (পাক-আফগান সীমা�বতর্ী 
একিট শহর) এক বািড়েত কেয়কজন 
মুজািহদ েনতা েগাপন ৈবঠেক বেসেছন, 
এই খবর েপেয় পািক�ানী আিমর্ েসই 
বািড় েঘরাও কের েফেল। অতঃপর শুরু 
হয় গুিল িবিনময়। বািড়িটর কােছই 
আিম সহ চার-পাঁচ মুজািহদ ভাই 
অব�ান করিছলাম। েগালাগুিলর 
আওয়াজ শুেন, আমরা �ত েসখােন 
িগেয় েপৗঁিছ। েসখােন িগেয় েদখলাম- 
আিমর্র কেয়কিট িপকআপ ও �াক েসই 
বািড়িটেক চারপােশ েব�ন কের আেছ, 
ৈসনয্রা িনরপরাধ �ানীয় েলাকেদর ধের 
ধের েবধড়ক েপটাে� এবং একিট 
�ােকর কােছ িনেয় িগেয় তােদর 
েদহত�াশী চা�াে�।

যিদও আিমর্ েসনারা সংখয্ায় আমােদর 
েচেয় অেনক গুন েবশী িছল, িক� 
আমরা আ�াহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার 
উপর ভরসা কের আিমর্েদর গািড় লক্ষয্ 
কের অ� চালােত শুর কির। 
েভারসকােল আমরা যু� শুরু 
কেরিছলাম, যা আসর পযর্� অিবরত 
চলেত থােক। আ�াহর ই�ায় আিমর্রা 
এই চার-পাচঁ জন মুজািহেদর সােথ 
কুিলেয় উঠেত না েপের, েশষেমশ 
ওয়য্ারেলস িকংবা েফােন িমরানশাহ 
কয্াে� েযাগােযাগ কের, এবং েসখান 
েথেক সাহােযয্র জনয্ েহিলক�ার ও 
িরজাভর্ করা ৈসনয্েদর পাঠােত বেল। 
আমরা েযই �ােন িছলাম তার 
আেশপােশর পাহাড়গুেলােত কেয়কটা 
আিমর্ েপা� িছল। তারা আমােদর 
উপর েগালা বষর্ণ করা শুরু কের। 
এতদসে�ও, আ�াহর সাহাযয্ 
মুজািহদেদর সােথ িছল। যার ফেল 
সামানয্ এই চার-পাচঁজন ভাইেয়র হােত 
আিমর্ েসনারা �চুর ক্ষয়ক্ষিত বরন 
কের। দুই পেক্ষর গুিল িবিনমেয় �ায় 
৩০ জন আিমর্ েসনা িনহত হয়। িবকাল 
গিড়েয় রাত এেস পড়েল, আিমর্র 
ৈসনয্রা পািলেয় িনকটবতর্ী একিট আিমর্ 
েপাে� চেল যায়, আর েপছেন েরেখ 

যায় েবশ কেয়কটা গািড়, অেনক অ�-
সশ্� এবং তােদর এক কেনৰ্েলর 
মৃতেদহ।”
আমােদরেক এই ঘটনা িযিন েশানাে�ন 
অথৰ্াৎ উ�াদ আহমদ ফারুক 
(রিহমাহু�াহ) িতিন বেলন, আমার ি�য় 
এই মুজািহদ ভাই সারািদন ব্যাপী এই 
যুে� শরীক িছেলন। আ�াহ তাঁর এই 
আমলেক কবুল করুন! এই ভাই 
আমােক বেলেছন, “আসেরর িদেক 
আমার েখয়াল হল েয আিম আমার 
M-16 রাইেফেলর সােথ মা� দুই
ম্যাগািজন গুিল িনেয় এেসিছলাম। আর
একিট ম্যাগািজেন েমাট ৩০িট বুেলট
থােক। সারািদন ধের রাইেফল চািলেয়
িবেকেলর িদেক আিম যখন ম্যাগািজন
খুললাম, েদখলাম তখনও তােত চার-
পাঁচটা বুেলট বািক আেছ!” আমার এই
ভাই এখনও আ�যৰ্ হেয় বেলন, েভার
সকাল েথেক িনেয় স�্যা পযৰ্� একটানা
গুিল চালােনার পরও আ�যৰ্জনক ভােব
তাঁর গুিল ফুিরেয় যায় িন! িনঃসে�েহ,
এিট আ�াহর পক্ষ েথেক তাঁর মুজািহদ
বা�ার �িত একিট সরাসির সাহায্য িছল
েয, মা� ২ ম্যাগািজন গুিল িদেয় িতিন
সারা িদন যু� চািলেয় েগেছন!

আমরা উ�াহর িঠকাদারও নই অথবা উ�াহর উপর িনেজেদর কতৃর্ �ও �িত�া করেত চাই না। বরং 
আমরা উ�াহরই একিট অংশ। �কৃতপে� আমরা িনেজেদরেক উ�াহর েসবক মেন কির। আমরা 

আমােদর জীবন িদেয় উ�াহেক েহফাজত কির। আমােদর র� িদেয় উ�াহর স�ান র�া কির। এবং 
আমােদর আৎম�া িবসজর্ ন িদেয় তােদর �াধীনতা সংর�ণ কির। ইসলামী রা� �িতি�ত হেব একমা� 

আ�াহ তায়ালার ই�া ও সাহােযয্ই। একিন� ও িনেবিদত�াণ মহান মুজািহদেদর হােত। একমা� তােদর  
সি�িলত �েচ�া ঐকাি�ক ই�া, উদারতা ও আৎম�িবসজর্ েনর মাধয্েমই এটা �িতি�ত হেব।

শায়খ আয়মন আল জাওয়ািহরী (আ�াহ তােক েহফাজত করু�ন)
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২০,০০০ এরও অিধক মুসিলমেক হতয্া করা হেয়েছ... 
শতািধক মসিজদ পঁুিড়েয় েদওয়া হেয়েছ...
১৮০,০০০ েলাক গৃহহারা হেয়েছ...

বামর্ায়

�তয্াবতর্ন



কাটােনা
ইমােমর

সােথ
শায়খ আয়মান আয যাওয়ািহির

িদনগিল



শা
শায়খ উসামা িবন লােদন (রহঃ) এর চিরে� 
একিট সুিনিদর্� অতুলনীয় ৈবিশ�য্ িবদয্মান 
িছল। যারা েকানিদন তার সােথ 
বয্ি�গতভােব কথাবাতর্া বলার সুেযাগ 
পায়িন, তারা তার বয্ি�ে�র এই িবেশষ 
িদকিট স�ে� অজ্ঞ, যা হল তার ে�হপূণর্ 
হৃদয়। মানুষজন আ�াহ্ র এই িসংহেক 
গজর্ন কের বলেত শুেন িছেলন, “আেমিরকা 
এবং আেমিরকাবাসীরা কখনই শাি�র ��ও 
েদখেত পারেব না যতিদন না আমরা 
িফিলি�েন শাি� েদখেত পাই”, অথবা 
বুশেক হুমিক িদেত েদেখ অভয্� িছেলন; 
িক� অিধকাংশ মানুষই হয়ত জােন না েয 
শায়খ িছেলন খুবই নরম হৃদেয়র, ৈধযর্শীল 
ও অনুভূিত�বণ। শায়খ অসাধারণ িবনয় 
এবং উ�ত আচরেণর অিধকারী িছেলন, যা 
সবাই উপলি� করেত েপেরিছল। েয েকউই 
তার সােথ বেস কথা বলার সুেযাগ েপত, 
েস তার ভাল আচরণ, সু�র বয্বহার ও 
উ�ত চিরে�র �শংসা না কের পারত না। 

একিট ঘটনা আিম উে�খ করেত চাি� তার 
মাধয্েম িবষয়িট খুব ভালভােব উপলি� করা 
স�ব, আিম িনেজও েস ঘটনার একটা অংশ 
িছলাম। েতারােবারােত যখন এক ভাই 
আমার পিরবােরর শাহাদাত বরেণর সংবাদ 
িনেয় আমার কােছ আসিছল, শায়খ তােক 
সংবাদিট আমােক জানােত মানা করেলন। 
যখন আমরা ফজেরর �লাত আদােয়র জনয্ 
উঠলাম, শায়খ আমােক ইমামিত করেত 
বলেলন। �লাত েশেষ আমরা সকােলর 
িজিকের বয্� িছলাম, িজিকর েশেষ আিম 
েদখলাম ভাইরা এেক এেক রুম েছেড় চেল 
যাওয়া শুরু কেরেছ, েশষ পযর্� আিম 
একাই রুেম িছলাম। তখন েয ভাই সংবাদ 
িনেয়  এেসিছেলন,   িতিন   রুেম   �েবশ

করেলন। িতিন সা�না েদওয়া শুরু করেলন 
এবং ৈধযর্শীল হেত উৎসাহ িদেলন। এরপর 
িতিন আমােক আমার �ীর, আমার 
পু�স�ানেদর এবং সবেশেষ আমার কনয্ার 
শাহাদাত বরেণর খবর িদেলন। সবেশেষ 
িতিন আমােক আরও িতনজন ভাইেয়র কথা 
জানােলন যারা তােদর িনজ িনজ পিরবােরর 
সােথ শাহাদাত বরণ কেরেছন। 

এই সংবাদ েশানার পর আিম ‘ই�া িল�ািহ 
ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন’ পড়লাম, এবং 
আ�াহ্ র কােছ ৈধযর্ ও এই কে�র �িতদান 
�াথর্না করলাম। েসই মুহূেতর্ শায়খ রুেম 
�েবশ করেলন এবং আমায় জিড়েয় 
ধরেলন। তার েচাখ েবেয় অেঝার ধারায় 
অ� ঝরিছল। িতিন আমায় সা�না িদেলন 
এবং অনয্ানয্ ভাইরাও এেক এেক আসা 
শুরু করেলন। তারা সবাই আমায় সা�না 
িদেলন, যা আমার শা� হেত সাহাযয্ করল 
এবং আমায় সাহস েযাগাল। সবাই স�ত 
হেয়িছল েয পূবর্পিরকি�ত বয্ব�া অনুযায়ী 
আমরা ঐ িদন অনয্ �ােন সের পড়ব। 
আমরা সংখয্ায় ৩০ জেনর মত িছলাম। 
শায়খ ভাইেদরেক তােদর যা�া শুরু করার 
িনেদর্শনা িদেলন, এবং আমায় বলেলন েয 
িতিন আরও িকছু ভাইসহ আমার সােথ 
থাকেবন। আিম উপেদশ িদলাম েয আমরা 
যা�া শুরু কির, কারণ চলােফরা ও �মণ 
একজন মানুষেক তার দুঃখ ভুলেত সাহাযয্ 
কের। িক� শায়খ েজার করেলন েযন 
আমরা থািক। 

ফেল আমরা েসিদন েসখােনই অব�ান 
করলাম যতক্ষণ পযর্� না আিম িকছুটা �ি� 
অনুভব করিছলাম। পেরর িদন আমরা 
আমােদর যা�া শুরু করলাম। আিম আ�াহ্ র 

িনেচর অংশিট শায়খ উসামা িবন 
লােদন (রহঃ) এর সােথ, শায়খ 
আয়মান আয যাওয়ািহির (হাঃ) এর 
কাটােনা সময়গুেলার �ৃিতচারেণর 
িকছু উ�ৃতাংশ। এই েলখািট মূলত 
শায়খ উসামা িবন লােদন (রহঃ) 
এর েসই বয্ি�গত গুণাবলীসমূেহর 
�িত আেলাকপাত কের যা বিহিবর্� 
েথেক লুকােনা িছল। 

অিধকাংশ 
মানষুই হয়ত 
জােন না েয 
শায়খ িছেলন 
খুবই নরম 
হৃদেয়র, 
ৈধযশর্ীল ও 
অনভূুিত�বণ। 

পৃ�
া ৩

২ 
| ি

রস
ােজ

র্�



শা

কােছ �াথর্না করলাম েযন িতিন 
আমােদর পিরবারগুেলােক এবং যারা গত 
হেয়েছ তােদর কবুল কের েনন এবং 
আমােদর পুর�ার হেত বি�ত না কেরন। 
পরবতর্ীেত আিম যখন �াথিমক ধা�া 
কািটেয় উঠলাম, আিম মােঝ মেধয্ 
শায়েখর সামেন আমার পু� মুহা�াদ এর 
নাম িনতাম, শুধু তার েচাখ েবেয় অেঝার 
ধারায় গিড়েয় পড়া অ� েদখার জনয্।

আেরকিট ঘটনা আেছ যা আিম সব 
সময়ই হৃদেয়র অ�ঃ�ল েথেক 
কৃতজ্ঞতার সােথ �রণ কির। যখন 
আমার মােয়র মৃতুয্ হল, তখন শায়খ 
উসামা (রহঃ) িছেলন �থম মানুষ িযিন 
আমায় একিট সু�র িচিঠর মাধয্েম 
সা�না িদেয়িছেলন যা আমায় সহনশীল 
হেত সাহাযয্ কেরিছল। আিম ধনয্বাদ 
জ্ঞাপন করলাম এবং তােক বললাম েয, 
আিম খুবই অবাক হেয়িছ েয আমার 
মােয়র মৃতুয্র খবর িকভােব আমার আেগ 
তার কােছ েপৗঁছাল। আ�াহ্  তােক 
পুর�ৃত করুন।

েয েকউ শায়েখর সােথ সময় কািটেয়েছ 
েস খুব ভালভােবই জােন েয িতিন কতটা 
নরম হৃদেয়র অিধকারী িছেলন। তার 
েচােখ �ায়ই অ� মু�ার মত ঝলমল 
করত। কথাবাতর্া চলাকালীন সময় মােঝ 
মােঝ তার েচাখ েবেয় অেঝার ধারায় 
অ� গিড়েয় পড়ত। সবাই জানত েয 
িতিন সহেজই কা�া কের িদেতন। িতিন 
একবার আমায় বলেলন েয, “িকছু মানুষ 
বেল আিম নািক কথা শুরু করার আেগই 
কা�া শুরু কের িদই, আমার একটু েচ�া 
করা উিচৎ এটা থামােনার।” এবং আমায় 
িজেজ্ঞস করেলন, “এ িবষেয় আমার িক 
করা উিচৎ?” আিম বললাম, “শায়খ, এটা 
হল দরদ,  যা  আপনার  অ�ের  আ�াহ্   
তাআলা েঢেল িদেয়েছন। এটা িনেয় 

েকান দুি��া করেবন না, বরং 
এটােক আ�াহ্ র রহমত মেন 
করুন।”

এ িবষেয় আিম আেরকিট ঘটনা 
উে�খ করেত চাই, আিম যার 
চাকু্ষষ সাক্ষী িছলাম। আমরা 
একবার কাবুেলর কােছ আমােদর 
সামিরক �িশক্ষণ েক� ‘আইনাক’ 
এ িছলাম, পের আরও িকছু ভাই 
এেস আমােদর সােথ েযাগদান 
করেলন। ঐ সমেয় শায়খ শুধুমা� 
িফিলি�ন ও গাজা িনেয় একটা 
িববৃিতর কথা তুলেলন, েয িববৃিতেত 
িতিন িফিলি�িনেদর সাহাযয্ করার 
বয্াপাের আমােদর দািয়ে�র কথা 
উে�খ কেরিছেলন। স�বত এটা 
েসই িববৃিত েযখােন িফিলি�িনেদর 
উে�শয্ কের িতিন বেলিছেলন, 
“েতামােদর পু�েদর র�, আমােদর 
পু�েদর র�। আর েতামােদর র� 
আমােদর র�। এবং রে�র বদলা 
র�, �ংেসর বদলা �ংস।” 
েসখােন উপি�ত এক ভাই বলেলন 
েয িতিন িমিডয়ায় িফিলি�িন 
মিহলােদর �য্াকাডর্ হােত েঘাষণা 
িদেত েদেখেছন, “েহ উসামা, আমরা 
েতামার ওয়াদা পূরেণর অেপক্ষায় 
রেয়িছ।”  

এ কথা শুেন শায়খ িন�ুপ হেয় 
েগেলন। তার েচহারায় ঐ 
কথাগুেলার �ভাব �� েবাঝা 
যাি�ল। এরপর আমরা কয্াে�র 
মসিজেদ ইশার �লােতর জনয্ 
েগলাম। আেলা খুব ক্ষীণ িছল। 
ফরয �লােতর পর শায়খ সু�াহ 
�লাত আদােয়র জনয্ মসিজেদর 
েকাণায় েগেলন, ঐ সময় আিম �� 
তার ফঁুিপেয় কা�ার শ� শুনলাম।

আিম বুঝেত পারলাম এটা িফিলি�িন 
মিহলােদর তার ওয়াদা পূরেণর 
অেপক্ষায় থাকার সংবাদ েশানার 
কারেণই। আিম িব�াস কির, তার 
কেমর্র মাধয্েম িতিন যথাথর্ই তার ওয়াদা 
পূরণ কেরেছন।

শায়েখর জীবেনর একিট সু�র িদক 
িছল তার স�ানেদর সােথ তার স�কর্। 
তার স�ানেদর মেধয্ িতিন েয 
উঁচুমােপর ��া ও িন�া ধীের ধীের 
�েবশ কিরেয়িছেলন, তা তার কােছর 
মানুষেদর সকেলই লক্ষয্ কেরিছেলন 
এবং এটা িছল একটা অনুসরণীয় 
দৃ�া�। আ�াহ্  তােদর রক্ষা করুন এবং 
আমােদর ও সম� মুিমন বা�ােদর 
স�ানেদর অনুগত বানান। ধনকুেবর 
বয্ি�র স�ান হওয়া সে�ও তারা 
অিতিথেদর িনজ হােতই আপয্ায়ন 
করেতন। অিতিথরা িনেজ িনেজ েকান 
কাজ করেত পারেতন না, এমনিক হাত 
েধাওয়া ও শুকােনা েথেক শুরু কের সব 
কােজ তােদর সাহাযয্ করা হত। এক 
কথায়, তারা অিতিথেদর এতটা স�ান 
ও ��া করেতন যা েদেখ সবাই তােদর 
িহংসা করত।

আিম িনেজও এই কথাগুেলা শুেনিছ, 
“শায়খ তার স�ানেদর কত সু�রভােব 
লালন পালন কেরেছন!” অিবরাম যা�া, 
ঘন ঘন বাস�ান পিরবতর্ন এবং অতয্� 
কিঠন পিরি�িত- এত িকছু সে�ও 
শায়খ তার স�ানেদর িশক্ষার বয্াপাের 
িবেশষ য� িনেতন। স�ানেদর িশক্ষার 
েক্ষে� িতিন সবেচেয় েবিশ �াধানয্ 
িদেতন আ�াহ্ র কালাম মুখ� করােক। 

শায়খ আ�ু�াহ আযযাম

শায়খ উসামা

শায়খ আব ুহাফস
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আমার িব�াস, তার স�ানেদর 
অিধকাংশই কুরআেনর একটা বড় 
অংশ অবশ্যই মুখ� কেরেছ, েকউ 
েকউ হয়ত পুেরাটাও মুখ� কেরেছ। 
আ�াহ্  ঈমানদারেদর স�ানেদর এরূপ 
েনক আমল করার তওিফক দান 
করুন। যাই েহাক, তার স�ানেদর 
কুরআন িশক্ষা েদওয়ার জন্য িতিন 
একজন িবেশষ উ�াদ িনযু� 
কেরিছেলন।
এখােন আিম এই ব্যি�র স�েকৰ্ 
সংেক্ষেপ িকছু আেলাচনা করেত 
চাি�। িতিন েকান সাধারণ উ�াদ 
িছেলন না, বরং িতিন িছেলন শানিকত 
এর সবেচেয় স�ািনত আিলম, যার 
িছল আরিব ভাষা, কুরআন িতলাওয়াত 
এবং ধমৰ্ীয় �ে�র মূল দলীল সং�া� 
িবষেয় অসাধারণ দক্ষতা। আিম সহ 
আরও অেনক মুজািহদ ভাই তার �ারা 
উপকৃত হেয়িছলাম। িতিন আমার েসই 
িশক্ষক িছেলন যার স�েকৰ্ আিম 
আমার িকতাব ‘আল-তাবির’আহ’েত 
িকছু আেলাচনা কেরিছ। িতিন শুধু 
একজন িশক্ষকই িছেলন না, বরং 
একাধাের একজন মুহািজর, মুজািহদ 
এবং শায়খ উসামা (রহঃ) এর মত 
একজন দক্ষ েঘাড়সওয়ারও িছেলন।
‘আরবেদর �ােম’ শায়খ একিট েঘাড়া 
েরেখিছেলন যা পরবতৰ্ীেত শায়খ 
িকেন িনেয়িছেলন এবং তাঁর আ�াবেল

েরেখিছেলন। ‘আরবেদর �াম’ হে� 
এমন আেরকিট গ� যা আলাদাভােব 
বণৰ্না না করেলই নয়। যিদ আ�াহ 
েতৗিফক দান কেরন তাহেল এই 
বরকতময় �াম স�েকৰ্ আমরা পের 
আেলাচনা করব। এটা িছল খুবই 
অ�ুত আর বরকতময় এক জায়গা 
েযমনিট আিম আমার েগাটা জীবেন 
েকাথাও েদিখিন। ওখােন কাটােনা 
িদনগুিল কতই না চমৎকার িছল...... 
এমন ভােলা সময় আিম কখনই 
কাটাইিন।
যখনই আমরা শায়েখর বািড়েত তাঁর 
দারেস অংশ িনতাম, শায়খ আমােদর 
জন্য খাবােরর পাশাপািশ অসাধারণ 
েমৗরতািনয়ান চা বািনেয় খাওয়ােতন। 
আমরা তাঁেক বাঁধা িদেয় বলতাম, 
“আপিন আমােদর উ�াদ, েকন 
আমােদর ল�ায় েফলেছন?” িক� 
আমােদর কথায় িতিন পা�া িদেতন 
না এবং িনেজই আমােদর আপ্যায়ন 
করেতন। আমার মেন পেড়, আিম 
যখন তাঁেক অনুেরাধ করলাম 
আমােক কুরআেনর তাফিসর ও 
আরিব ভাষা িশখােত তখন িতিন 
উ�র িদেলন, “আমরা আমােদর পাঠ 
�থেম আ�াহর িকতাব শু�ভােব 
িতলাওয়াত করার মাধ্যেম শুরু 
করব। েকননা মানুেষর িশখােনা 
জ্ঞােনর আেগ আ�াহর িকতােবর হক 
আদায় করাটা জরুির।” আিম আমার 
িকতাব ‘আল-তাবির’আহ’েত উে�খ 
কেরিছ েয, কুরআন িতলাওয়ােতর 
িনয়ম-কানুেনর উপর শায়খ েমাটামুিট 
মাঝাির আকােরর একিট ভুিমকা েপশ 
করেলন, এরপর আমরা ‘আল-
জাঝাির’ পড়া শুরু কির।
মাশাআ�াহ! শায়খ েযন িছেলন 
জ্ঞােনর সমু�; তবুও তাঁর পড়ােনার 
প�িত িছল সাবলীল ও েবাধগম্য। 
�ােমর মসিজেদ কুরআন 
িতলাওয়ােতর িনয়ম-নীিত পিরিচত 
ভি�মায় তাঁেক পড়ােত েদখতাম। 
েযমনঃ ‘ইকফা’ ও ‘ই�াম’ এর 
মােঝ পাথৰ্ক্য বুঝােত িগেয় িতিন 
একিট ব�েক কাপড় িদেয় মুিড়েয় 
িদেলন এবং বলেলনঃ “েদখুন! এটা 
লুকােনা হেয়েছ। অথচ এটা অন্য 
আেরক ব� যার উ�লতা কেম 
েগেছ। তাই এটা

আমার িব�াস, 
তার স�ানেদর 
অিধকাংশই 
কুরআেনর 
একটা বড় অংশ 
অবশয্ই মুখ� 
কেরেছ, েকউ 
েকউ হয়ত 
পুেরাটাও মুখ� 
কেরেছ। আ�াহ্  
ঈমানদারেদর 
স�ানেদর 
এরূপ েনক 
আমল করার 
তওিফক দান 
করুন। পৃ�
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‘মু�াম’হেয় েগল”। এই িবষেয় িতিন 
েলাকেদরেক সবিকছু খুব সহেজ 
বুঝােতন। যখন আমরা আল-
জাঝঝািরেত দারেস অংশ িদতাম, মােঝ 
মােঝ আমােদর সােথ শায়খ আবু 
উবাইদা আল েমৗরতািনয়ান এবং শায়খ 
আবু হাফসও অংশ িনত।

বাজােরর পাশ িদেয় যাওয়ার সময় 
শায়খ মােঝ মােঝ আমােদর ফল িকেন 
িদেতন। আিম তােঁক বলতাম, “শায়খ! 
এটা আমােদর দািয়�”। উ�ের িতিন 
বলেতন, “এটা েতামার জনয্ নয়, বরং 
েতামার েছেল মুহা�েদর জনয্”। 
েতমিনভােব একবার িতিন আমােদর 
জনয্ মাছ িনেয় আসেলন। আিম বললাম, 
“শায়খ! এটা আমােদর কতর্বয্। আপিন 
েকন করেলন? ”িতিন আবারও বলেলন, 
“এটা েতামার জনয্ নয়, েতামার েছেল 
মুহা�েদর জনয্”। উিনই হে�ন েসই 
উ�াদ িযিন শায়খ উসামার বা�ােদর 
পড়ােতন এবং আিম যার ছা� হেত 
েপের গিবর্ত।

শায়েখর বা�ােদর পড়ােনার সময় 
িতিন খুব কিঠন িনয়ম েমেন চলেতন। 
আমার মেন আেছ শায়েখর  বা�ােদর 

বকা িদেত িগেয় িতিন একবার 
বেলিছেলন, “েবটা! ভালভােব বলেল 
েতা মেন হয় েতামরা বুঝেব না। 
েতামােদর বাবার সােথ আজেক েথেক 
বুেঝ-শুেন কথা বলেব। নাহেল 
েতামােদর েবেতর ভাষা বুঝেত হেব!” 
শায়েখর সব বা�া একসােথ জড়সড় 
হেয় বসল এবং তােদরেক ভীত 
েদখােলা। শায়খ উসামা তােদরেক 
আদেবর েয িশক্ষা িদেলন, তারা 
কখনও উ�ােদর িদেক েচাখ তুেল 
তাকােত সাহস করত না।

শায়খ উসামা বা�ােদর লালন-
পালেনর বয্াপাের িবেশষ মেনােযাগ 
িদেতন। মােঝ মােঝ িতিন মসিজেদ 
‘ইসলােম িশশুেদর লালন-পালন’ এই 
িশেরানােম দারস িদেতন এবং 
‘ইসলােম িশশুেদর লালন-পালন’ 
নামক িকতােবর উপর হালাকার 
আেয়াজন করেতন।

আিম জািন শায়েখর স�ানেদর তােদর 
বাবার �িত অস�ব ভােলাবাসা এবং 
সহানুভূিত িছল। আিম িবিভ� সময়, 
িবিভ� যুে�র ময়দােন তােদরেক 
েদেখিছ তারা তােদর বাবােক িঘের 

�িতরক্ষা বলয় ৈতির কের বাঁচােত 
��ত থাকত। তারা তাঁর সােথ ছায়ার 
মত েলেগ থাকত এবং সবসময় তাঁর 
জনয্ িনেজেদর জান েকারবান করেত 
��ত থাকত। শায়েখর স�ানেদর 
সােথ তাঁর স�কর্ এবং তাঁর 
িনরাপ�ার িবষয়িট িনেয় বলেত েগেল 
আলাদাভােব বলেত হেব, পের কখনও 
আমরা এই িবষেয় আেলাচনা করব। 
এই মুহূেতর্ আমার মাথায় �ৃিতর 
�াবন বেয় যাে�!

শায়খ এবং তাঁর স�ানেদর িনেয় হৃদয় 
কুঠাের আঘাত করার মত দুিট ঘটনা 
না বেল পারিছ না। �থমটা হেয়িছল 
জালালাবােদ। যখন মুনািফকরা 
জালালাবাদ দখল কের িনেত শুরু 
করল তখন আমরা পাহােড় চেল 
যাওয়ার িস�া� েনই। আমরা তখনও 
বুঝেত পািরিন ঘটনাগুেলা এেতা �ত 
ঘেট যােব এবং এেতা তাড়াতািড় 
আমােদর কাবুল েছেড় িদেত হেব। 
তখন শায়েখর সােথ তাঁর স�ানেদর 
েয কজন িছল তােদর মেধয্ িতন জন 
িছল খুব েছাট। এেদর মেধয্ একজন 
িছল খািলদ (রহঃ), িযিন পরবতর্ীেত 
শায়েখর সােথ শহীদ হেয় যান। খািলদ 
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িছল ওই িতন জেনর মেধয্ সবেচেয় 
বড়। আমরা শহেরর বাইের চেল 
আিস এবং ‘েতারােবারা’ পাহােড়র 
িদেক যা�া শুরু কির। েসিদন 
স�য্ায় আসর ও মাগিরেবর 
মাঝামািঝ সমেয় একজন ভাই ওই 
িতন জন স�ানেক িনেয় আেসন 
যােত তারা তােদর বাবােক িবদায় 
জানােত পাের।

শায়খ তাঁর স�ানেদর িনরাপদ �ােন 
েপৗঁেছ েদয়ার িবষেয় ওই ভাইেদর 
িব�াস করেতন, েযখান েথেক তাঁর 
স�ানরা পিরবােরর কােছ িফের 
েযেত পারেব। যখন িবদায় 
জানােনার সময় আসল তখন শায়খ 
তােদর পােশ বসােলন। এই 
আেবগঘন মুহূতর্ আিম দূের দািড়েয় 
েদখেত লাগলাম। একজন বাবা তাঁর 
িতনটা েছাট বা�ােক িবদায় 
জানাে�, িতিন জােনননা কখন বা 
েকাথায় তাঁর স�ানেদর আবার 
েদখেত পােবন। জােনননা এটাইিক 
�থম িবদায় নািক েশষ! আিম 
েদখলাম শায়খ তােদর িবদায় 
জানাে�ন এবং বলেছন তারা েযন 
তােদর আে�লেদর সােথ যায় যারা 
তােদরেক তােদর পিরবােরর কােছ 
িনেয় যােব। বড় েছেলটা অেঝাের 
কা�া করিছল এবং শায়খ িনেজও 
খুব আেবগী হেয় িগেয়িছেলন। 
সবেচেয় েছাটটা েতা িকছুেতই েমেন 
িনেত পারিছল না, শায়েখর কােছ 
অিভেযাগ করিছল, “িক� বাবা, 
আিম আমার নতুন বয্াগ কাবুেল 
েফেল এেসিছ! এখন আিম েসটা 
িকভােব েফরত পাব?” অবুঝ িশশুটা 
জােননা, �ুেসডাররা কাবুল দখল 
কের িনেয়েছ। শায়খ বলেলন, 
“িচ�ার িকছু নাইের মািনক! েতামার 
আে�ল েতামােক নতুন বয্াগ িকেন 
িদেব!” তারপর তারা চেল েগল। 
এটা িছল খুবই হৃদয় িবদারক দৃশয্; 
বাবা তাঁর েছেলেদর েথেক আর 
েছেলরা তােদর বাবার েথেক আলাদা 

হেয় যাে�, তারা জােন না কখন 
আর িকভােব তারা আবার িমিলত 
হেব।

�ুেসডারেদর আ�মেণর সময় 
এরকম আেরকিট ঘটনা ঘেটিছল যা 
শায়েখর �িত আমার অ�রেক 
��ায় পূণর্ কের েদয়। এটা িছল 
এমন এক সমেয় যখন আমরা 
�মাগত আমােদর �ান পিরবতর্ন 
করিছলাম, আমােদর সােথ শায়েখর 
একজন েছেল িছল। আমরা িছলাম 
স�ূণর্ অসহায়, রােত অ�কাের 
আমরা পথ চলিছলাম আ�াহর উপর 
তাওয়া�ুল কের এবং তাঁর সাহাযয্ 
িনেয়। গািড় এমন একিট জায়গায় 
এেস থামল যখন শায়খ তাঁর 
গাইেডর সােথ এক িদেক চেল 
যােবন আর আমরা চেল যাব অনয্ 
িদেক। এমন এক মুহূেতর্ শায়খ 
গািড় েথেক েনেম আসেলন তাঁর 
েছেলেক িবদায় জানােত। একমা� 
আ�াহই জােনন কখন আবার তারা 
পর�রেক েদখেত পােব। একবার 
ক�না কের েদখুন শায়খ ওই মুহূেতর্ 
তাঁর েছেলেক িক বেলিছেলন! িতিন 
বলেলন, “েবটা! চল আজ আমরা 
শপথ েনই েয আমরা আ�াহর 
রা�ায় িজহাদ করা েথেক কখনও 
িবরত হব না”। এগুেলা িছল এমন 
িকছু মুহূতর্ যা আিম কখনও ভুলেবা 
না।

েয েকউই 
তার সােথ 
বেস কথা 

বলার সুেযাগ 
েপত, েস তার 
ভাল আচরণ, 
সু�র বয্বহার 

ও উ�ত 
চিরে�র 

�শংসা না 
কের পারত 

না।
 শাইখ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ)

“আ�াহর কসম, আেমিরকান শ�েদর লক্ষয্ব� বানােনা হে� িব�ােসর মূল এবং তাওহীেদর 
িনযৰ্াস। �ীন (ইসলাম) নকল উপাসয্ �ংস করা বয্তীত �িত�া করা স�ব নয়। লা ইলাহা 

ই�া�াহ, ইবাদেতর েযাগয্ েকউ েনই আ�াহ্ বয্তীত; আমােদর অবশয্ই সকল নকল 
উপাসয্েদর বজৰ্ন করেত হেব। ‘েয তাগুত (নকল উপাসয্) বজৰ্ন কের এবং আ�াহর উপর 
ঈমান আেন েস এমন শ� হাতল ধেরেছ যা কখেনা ছুেট যােব না’… সুতরাং, এই বািতল 

উপােসয্ অবশয্ই অিব�াস েপাষণ করেত হেব।” পৃ�
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আমরা িব�বয্াপী এমন এক ধারার মুেখামুখী যা আমােদর অনুকূল বা ব�ুভাবাপ� নয়। 
বরং এটা আমােদর সামেন েকান িবক� রােখিন।       

আপিন হয় ময্াকেডানা�স, েবেছ িনেবন অথবা ময্াকেডােনলডগলাস* 
আপনার মাথার উপের তােদর F-15s পািঠেয় িদেব! 

শায়খ আেনায়ার আল আওলাি� 
(আ�াহ্ তাঁর উপর রহম করুন)



নবীেদর ভূিম

আপনার অেপক্ষায়
শাইখ মুহা�দ িবন মাহমুদ বাহতীতী 

    (আবু দুজানা আল-পাশা)



িস িরয়ার জনয্ মুসিলমেদর 
হৃদেয়  একিট িবেশষ �ান 
রেয়েছ, আর েকন-ই বা 
থাকেব  না   যখন  �য়ং 

আ�াহ এই ভূিমেক এমন সম� গুেন 
গুণাি�ত কেরেছন এবং এমন উঁচু মযর্াদায় 
অিধি�ত কেরেছন, যা অনয্ েকান ভূিমেক 
কেরনিন। িসিরয়ার অতীত ইিতহাস এই 
ইলািহ ফয়সালার �াক্ষর বহন কের। 
আমােদর িব�াস, ভিবষয্েতও করেব। িসিরয়ার ফযীলত বণর্না 
কের ও েসখােন বসবাস করার উৎসাহ �দান কের বহু 
হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। আ�াহর রাসুল (সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়া সা�াম) িসিরয়ার জনয্ িবেশষ বরকেতর দু’আ কেরেছন। 
িসিরয়া এমন এক ভূিম যা হাজােরা নবীর পদ �েশর্ ধনয্ 
হেয়েছ। এটা েসই ভূিম েযখােন আ�াহর রাসুল (সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়া সা�াম) িম’রােজর রাি�েত সফর কেরিছেলন। 
আর িকয়ামেতর পূেবর্ এখােনই মুিমনেদর েসনাবািহনীর েহড-
েকায়াটর্ার অবি�ত হেব। সম� উ�াহ যখন িফতনায় আ�া� 
থােক, তখনও িসিরয়ার ভূিম ঈমােনর সেতজতায় সজীব 
থােক। িকয়ামেতর পূেবর্ এখােনই মুসিলমীন ও কুফফারেদর 
ভয়াবহ িকছু যু� সংঘিটত হেব। আর সতয্ ও িমথয্ার 
সবর্েশষ লড়াইেয়র ফয়সালাও এখােনই হেব। মহাযুে�র 
(মালহামা) সময় িসিরয়ার রাজধানী দােমে�র ‘গুতা’ শহের 
মুসিলমরা অব�ান িনেব। িসিরয়ার পিব� ভূিমেতই ইমাম 
মাহদীর েসনাবািহনী েরামানেদর (ইউেরািপয়ান/পি�মা 
বািহনী) েমাকােবলা করার জনয্ একি�ত হেব, আর হযরত 
ঈসা (আলাইিহস সালাম) এই িসিরয়ারই দােম� শহেরর 
সাদা িমনাের আসমান েথেক অবতরণ করেবন। এখােন 
মুসিলম বািহনী দা�ােলর বািহনীর িবরুে� লড়াই করেব 
এবং অবেশেষ ঈসা আ. দা�ালেক হতয্া করেবন। 
িকয়ামেতর পূেবর্ এই িসিরয়া েথেকই মুসলমানেদর রূহ কবয 
করা হেব। এমনিক হাদীেস এ-ও বিণর্ত হেয়েছ, েশষ 
িবচােরর িদন িসিরয়ার ভূিমেতই হাশেরর ময়দান কােয়ম 
হেব।

তেব িসিরয়ার সবেচেয় বড় েয ফযীলত বিণর্ত হেয়েছ তা 
হল- এই উ�াহর িবজয়ী দল (�াইফাতুল মানসুরাহ) িকয়ামত 
এেস যাওয়ার পূবর্ পযর্� িসিরয়ােতই অব�ান করেব। েকান 
িব�াসঘাতেকর িব�াসঘাতকতা িকংবা শ�র শ�তা েয 
দেলর েকান ক্ষিত করেত পারেব না।

ইসলােমর ইিতহােস িসিরয়া দীেনর দুশমনেদর িবরুে� 
মুসলমানেদর িজহােদ অসাধারণ েক�ীয় ভূিমকা েরেখেছ। 
�ুেসডারেদর আ�মেণর সময়, এমনিক পরবতর্ীেত 
তাতারেদর আ�মেণর সময়ও িসিরয়ার ভূিম অেভদয্ 
দুগর্িহেসেব দ�ায়মান িছল। আজেকও িসিরয়ােত েয অি�রতা 
ও �� িবরাজ করেছ, েকৗশলগত কারেণ তা অসামানয্ 
তাৎপযর্ বহন কের। কারণ িসিরয়া ইহুদী রা� ইসরাঈেলর 
এেকবাের পাশ েঘঁেষ অবি�ত। েযই অৈবধ রা�িট  সূচনাল� 

েথেক আজ পযর্� আরেবর দালাল শাসকেদর সরাসির মদেদ 
িটেক আেছ। 

উ�াহর ইিতহােস সবেচেয় ভয়ানক র�পাত, বরং সম� 
মানব ইিতহােসরই সবেচেয় বীভৎস র�পােতর পর আজেক 
িসিরয়ােত এমন একিট যু� শুরু হেয়েছ যার সুদূর �সারী 
�ভাব সম� েচনা-জানা পট পিরি�িতেক পাে� িদেত সক্ষম। 
আর এমনটা হওয়া আ�াহরই ই�া িছল। িবে�র তাবৎ 
‘শি�ধর’রা বহু আেগই িসিরয়ার নাজুক পিরি�িতর গুরু� 
অনুধাবন কের েফেলেছ। আর তাই, তারা আজ পা�া িদেয় 
এই অ�েল িনজ �াথর্ উ�াের বয্িতবয্� হেয় পেড়েছ। এেকর 
পর এক কূট-েকৗশল ও ষড়যে�র মাধয্েম তারা এই পুণয্ময় 
ভূিমেক ঘােয়ল কের যাে�। ইসরাঈল ও ইরােনর �িত হুমিক 
হেয় যাওয়ার কারেণ তারা িসিরয়ার যুে� বাগড়া িদেয়েছ। তাই 
আমরা েদখিছ আসাদেক ক্ষমতায় িটিকেয় রাখেত, আর 
যােয়ািন� রা�িটেক রক্ষা করেত তারা সম� শি� �েয়াগ 
করেছ।

িসআইএ’র সােবক িডের�র িকছুিদন আেগই বেলেছ, 
আসাদেক িটিকেয় রাখেত পারাটাই এই �ে�র সবেচেয় 
কাি�ত ফলাফল। তার উি�েত,

“স�াবয্ ফলাফলগুেলার িদেক তািকেয় আমােক অিন�া সে�ও 
এই বেল ইিত টানেত হে� েয- আসােদর ক্ষমতায় িটেক 
থাকাটা েমােটও খারাপ িকছু নয়... পিরি�িত এতই জিটল ও 
অ�কারা�� যা িক-না মােসর পর মাস ও বছেরর পর বছর 
ধের এই অ�েল আমােদর িনি�য়তার কারেণ সৃি� হেয়েছ। 
অিন�াসে�ও আমােক বলেত হে�, আসােদর সরকার 
ক্ষমতায় িটেক থাকার চাইেতও জঘনয্ িকছু ঘটেত পাের।”

ইসলােমর ইিতহােস িসিরয়া দীেনর দুশমনেদর 
িবরুে� মুসলমানেদর িজহােদ অসাধারণ েক�ীয় 
ভূিমকা েরেখেছ। �ুেসডারেদর আ�মেণর সময়, 
এমনিক পরবতর্ীেত তাতারেদর আ�মেণর সময়ও 
িসিরয়ার ভূিম অেভদয্ দুগর্ িহেসেব দ�ায়মান িছল। 
আজেকও িসিরয়ােত েয অি�রতা ও �� িবরাজ 
করেছ, েকৗশলগত কারেণ তা অসামানয্ তাৎপযর্ 
বহন কের। কারণ িসিরয়া ইহুদী রা� ইসরাঈেলর 
এেকবাের পাশ েঘঁেষ অবি�ত। েযই অৈবধ রা�িট 
সূচনাল� েথেক আজ পযর্� আরেবর দালাল 
শাসকেদর সরাসির মদেদ িটেক আেছ। 
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অনয্ িদেক, িসিরয়া এখেনা আমােদর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা করেছ যার 
�েয়াজন এই যুে�র �থম িদন েথেকই িছল। আমােদর ভুেল েগেল চলেব না 
েয, ে�াবাল িজহােদর িবরুে� িব�বয্াপী চলমান ষড়য�েক নসয্াৎ কের িদেত 
চাইেল িসিরয়ার িজহাদেক সমথর্ন ও সহেযাগীতা করা অতীব �েয়াজন। আর 
এটাও আ�াহর ই�া িছল েয, িসিরয়ােত চলমান �� সিতয্কােরর পিরি�িতেক 
আমােদর সামেন তুেল ধরেব এবং শ�রা েগাপেন েগাপেন আমােদর িবরুে� 
কী জঘনয্ ষড়য� কেরেছ তা িদবােলােকর মত পির�ার কের িদেব।

�থমত, িসিরয়ার যু� িশয়া রােফযীেদর �কৃত েচহারা উ�াহর সামেন উে�াচন 
কের েফেলেছ, এবং ইসলাম ও মুসিলমেদর �িত তােদর সীমাহীন িবে�ষ 
�কাশ কের িদেয়েছ। উ�াহেক িব�া� করার জনয্ এ পযর্� তারা যত ফাঁকা 
বুিল েছেড়েছ, িসিরয়ার যু� তার সবগুেলার অসাড়তা �মাণ কের িদেয়েছ, 
তােদর লুিকেয় রাখা সম� মুনািফকী সবার সামেন ফাঁস কের িদেয়েছ।

ি�তীয়ত, িসিরয়ার �� এ-ও �মাণ কেরেছ েয, ইসলাম ও মুসিলমেদর 
সােথ শ�তার েবলায় সম� কুফফাররা একক জািতর নয্ায় েজাটব�। 
মুসিলমেদর বয্াপাের পূবর্-পি�েমর সকল কািফর তােদর অব�ান এতটুকুও 
বদলায়িন। ইরাক, েসামািলয়া, েচচিনয়া, পূবর্ তুিকর্�ান, মািলেত যারা 
মুসিলমেদর জবাই কেরেছ, তারা িসিরয়ার মুসিলমেদর সােথও িঠক একই 
আচরণ করেছ। পৃিথবীর েযেকােনা �ােনর মুসিলমেদর সােথ তারা অিভ� 
আচরণই করেব। �কাশ থােক- সারা িবে�র সম� মুসিলমেদর সােথ তারা 
ভিবষয্েত এই আচরণই করেব।

আজেক যখন আমরা েসই দাসে�র িশকল েভেঙ মু� হেত চাি� যা এই 
উ�াহেক আে�পৃে� েবঁেধ েরেখেছ, আমরা আিব�ার কির- এই শৃ�ল মুি� 
িসিরয়ােত আমােদর িবরুে� করা সম� চ�াে�র মুেখামুিখ হওয়ার 
মাধয্েমই েকবল স�ব। িক� অতয্� দুঃেখর িবষয় হে�, এত বড় 
ঐিতহািসক ও পটপিরবতর্নকারী ইসুয্েতও উ�াহ িনিবর্কার। িকভােব শ�র 
অনয্ােয়র �িতবাদ করা স�ব, যখন সম� উ�াহর মধয্ েকবল েছা� একিট 
অংশ এই ইসুয্েত িবচিলত হয়? সারা মুসিলম জাহান আসাদ বািহনীর 
তা�বলীলা �তয্ক্ষ কেরেছ, তােদর হােত এেকর পর এক অভূতপূবর্ 
িনিবর্চার গণহতয্ার সাক্ষী হেয়েছ। িসিরয়ােত আমােদর ভাই-েবােনরা বড় 
আশা িনেয় উ�াহর িদেক তািকেয় িছল। িক� এতিকছু ঘেট যাওয়ার পরও 
মুসিলম উ�াহ েয সামানয্ �িতি�য়া েদিখেয়েছ, সিতয্ই েসটা তােদর ভাই 
ও েবানেদর �িত সুিবচার হয় িন। পুেরা িব�, আিম এই অ�েল যােদর 
�াথর্ িনিহত আেছ তােদরেক িনেয়ই বলিছ, আসােদর সরকারেক দীঘর্�ায়ী 
করার বয্াপাের ঐকয্মেতয্ েপৗঁেছেছ। েযন িসিরয়ার মুসিলমরা র� ঝরােত 
ঝরােত এক ক�দায়ক িনি�ত মৃতুয্র িদেক ঢেল পেড়। েকন েকািট েকািট 
সদেসয্র এই উ�াহ এখনও িসিরয়ান যুে� অংশ িনে� না? িসিরয়ার যুে�র 
ফলাফল েয কতটা সুদূর�সারী, েকন েসটা তারা এখেনা বুঝেত পারেছ 
না?

এই সবিকছু বলার পেরও আমরা দৃঢ়ভােব 
িব�াস কির, এই উ�াহর মাঝ েথেক 
কলয্াণ ও িহতকামনা কখেনা েশষ হেয় 
যােব না, বরং িচরকাল বািক থাকেব, এবং 
িসিরয়ার বরকতময় ভূিমও �ীয় ফযীলতসহ 
�ায়ীভােব িটেক থাকেব। ইনশাআ�াহ! 
মুজািহদগণ আ�াহর ই�ায় অবশয্ই 
িসিরয়ার অতয্াচািরত মুসিলমেদর রক্ষা 
করেত সফল হেবন, আ�াহর দীনেক িবজয় 
এেন িদেবন, এবং পিরেশেষ আল 
আকসােক মু� কের তেবই ক্ষা� হেবন।

আমরা দৃঢ় আশা রািখ, মুজািহদগণ 
শরীয়াহর শাসনেক �িত�ার  জনয্  সং�াম 

আমরা 
এবং সাধারণ িজহািদ 
আে�ালেনর ভাইরা 
আেমিরকানেদর এই 
পদে�েপর জনয্ 
অেপ�মাণ িছলাম। িকছু 
মানুষ এই ব�েবয্ 
হতচিকত হেয় েযেত 
পাের। িক� তােদর যেথ� 
ল�া সময় েথেক 
মানুষেদর েবাকা বািনেয় 
আসিছেলা – আেমিরকা-
ইরান ব�ন এখন ওেপন 
িসে�ট।

শায়খ আবু মুহা�দ ফােতহ 
আল জাওলািন
আল জািজরা ই�ারিভউ
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কের যােবন, কুফেরর আিধপেতয্র অবসান ঘটােবন, এবং 
শ�র সম� চ�াে�র িবরুে� রুেখ দাঁড়ােবন।

আমােদর ভুেল েগেল চলেব না, িসিরয়ার মুজািহদেদর 
আমােদর ৈনিতক সমথর্েনর পাশাপািশ আমােদর ব�গত 
সমথর্েনরও তী� �েয়াজন রেয়েছ। সহজ ভাষায় বলেল- 
আমরা িব�াস কির উ�াহর বতর্মান �ল� পিরি�িতেত, 
�িতিট মুসিলেমর কাঁেধ অতয্� ভারী দািয়� রেয়েছ। িক�, 
যিদ েকবল িসিরয়ার যুে�র কথাই িবেবচনায় আনা হয়, যা 
এই যুেগর সবেচেয় সংকটপূণর্ ইসুয্। আমােদর দািয়ে�র ভার 
অতয্� গুরুতর হেয় যায়। এখােন  আিম  িসিরয়ান  ইসুয্েত 

সবেচেয় গুরু�পূণর্ দািয়�গুেলা সংেক্ষেপ তুেল ধরিছ। েযগুেলা 
স�� করেত �েতয্ক মুসিলেমর বাধয্বাধকতা রেয়েছ।

“আজেক আমরা িসিরয়ােত েয �ংসলীলা েদখিছ তা জীবেনর সকল ে�ে� �ভাব েফলেছ। যিদও 
এিট অতয্� েবদনাদায়ক একিট িবষয় যা �িতিট মুিমনেক দুঃেখ  ভারা�া� কের, এরকম 
পিরি�িত ছাড়া একিট িজহাদ সফলতার সােথ তার লে�য্ েপৗঁছােত পােরনা। ভূিমিট 
আফগািন�ােনর অব�ােন েপৗঁেছ েগেছ, েযখােন আিমরুল মুিমনীন েমা�াহ মুহা�দ উমেরর 
আেমিরকা বা পূবর্-প�ীেমর হুমিকেক ভয় পাবার েকান কারণ েনই। েযখােন জীবেনর অেনক দাম 
িবেশষভােব েযখােন মানুষ িজহাদেক ভয় পায়, তােদর জ� এটা তােদর িবলািসতা ও �া�ে�র 
ইিত টােন। তথািপ তারা দুিনয়ািব স�দ হারাবার ভেয় েস�ায় অপমান ও দাস� েমেন েনয়। এর 
জ� স�ািনত বয্ি� (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন, “আিম েতামােদর জ� দাির�তার 
ভয় কিরনা”। এিট বয্ি�গত ে�ে� �েযাজয্, িক� সম� জািতর েবলায় এিট আরও েবিশ 
�েযাজয্। িবলািসতা িজহােদর শ� এবং সতয্ ও যারা এেক তুেল ধের তােদর শ�।”

শাইখ আবু কাতাদা 
(আ�াহ্ তােঁক েহফাজত করুন)
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• িসিরয়া সহ সারা িবে�র সম� িনযর্ািতত 
মুসিলমেদর জনয্ দু'আ করা, এবং িবেশষ কের 
মুজািহদেদর জনয্ দু’আ করা যারা এই দীেনর খািতের 
লেড় যাে� । এ বয্াপাের কােরা েকানও অজুহাত 
�হণেযাগয্ নয়, কারণ আ�াহেক ডাকেত কােরা েকান 
�িতব�কতা েনই। 

• অেথর্র মাধয্েম িসিরয়ার িজহাদেক সাহাযয্ করা, 
কারণ অথর্বয্য়ই িজহােদর �াণশি�। আর এিট ছাড়া 
িজহাদ পিরচালনা করা আেদৗ স�ব নয়।	



িসিরয়ার জনতা ও অতয্াচািরত মুসিলমেদর জনয্ েদাআ করুন, তারা েযখােনই থাকুক না েকন, 
িবেশষভােব মুজািহদেদর জনয্ – যারা এই �ীেনর জনয্ লড়াই কের, এিট িসিরয়ার জনয্ সকল মুসিলমেদর 

উপর অপিরহাযর্ �ািয়�!

•  সশরীের এই িজহােদ অংশ�হণ করা, যা ইসলােমর 
জনয্ তয্ােগর সেবর্া� দৃ�া�, এবং যা একজন মুিমেনর 
ঈমান ও ঈমােনর দাবীর �িত সতয্বািদতার অি�পরীক্ষা। 
আ�াহর রা�ায় লড়াই করার �ারাই আ�াহর িনকট 
সেবর্া� মযর্াদা অজর্ন করা, এবং জা�ােত িচরকােলর 
অনািবল সুখ লাভ করা স�ব।

• কথার মাধয্েম িজহােদ অংশ েনয়া, মুসিলমেদরেক 
�ীয় দীেনর িহফাযত করার লেক্ষয্ িসিরয়ার িজহােদ স�াবয্ 
সকল উপােয় সবর্া�কভােব অংশ িনেত উ�ু� করা।

• মুজািহদেদর মােঝ ঐকয্ �িত�া করেত, এবং তােদর 
মধয্কার িববাদ িমিটেয় েফলেত পুেরাপুির আ�িনেয়াগ 
করা।

• েকা�ল রত দলগুেলােক কুরআন ও সু�াহর 
ফয়সালা েমেন েনয়ার জনয্ উ�ু� করা। 

িন�য়ই �েতয্ক মুসিলমেক আ�াহর কােছ জবাবিদিহ 
করেত হেব েয- েস এই দীেনর সাহােযয্র জনয্ কী সাহাযয্ 
কেরেছ, এবং িসিরয়া ও অনয্ানয্ জায়গার অতয্াচািরত 
মুসিলমেদর সাহাযয্ করেত কী �েচ�া বয্য় কেরেছ। যারা 
এিদেক িব�ুমা� �েক্ষপ না কের দুিনয়ািব েভাগিবলােস ম� 
হেয় আেছ, িকংবা মুনািফক শাসকেদর েবতন ভু� দরবারী 
আেলমেদর কথা শুেন িনিবর্কার হেয় আেছ, িকংবা আরােমর 
ঘের বেস েথেক িনজ আরাম আেয়েশর জনয্ িজহাদ ও 
মুজািহদেদর িবেরািধতা কের যাে� তারা েশষ িবচােরর িদন 
আ�াহর কােছ েকান জবাব িদেত পারেব না। িক� এেদর 
মেধয্ সবেচেয় মারা�ক িবষয় হে�  তােদর,  যারা  উ�াহর

এই �াি� লে� িজহােদ অংশ�হণ না কের উ�াহর �িত 
ৈনিতক বাধয্বাধকতা পালেন বয্থর্ হেয় চরম হীনমনয্তার 
পিরচয় িদেয়েছ। িক� এেতও ক্ষা� না হেয় উে�া িজহাদ ও 
মুজািহদেদর িবেরািধতায় সেচ� হওয়ার মত জঘনয্তম 
অপরােধ িল� হেয়েছ। আমােদর �েতয্কেক অবশয্ই 
আ�াহেক ভয় করা উিচৎ, এবং আ�াহর কােছ জবাব েদয়ার 
আেগ িনেজর কােছই জবাবিদিহতা কের িনজ িনজ অব�া ও 
পিরণিত যাচাই করা উিচৎ।

পিরেশেষ, আিম আপনােদর �েতয্কেক নবীেদর ভূিমর িদেক 
রওয়ানা হওয়ার জনয্ আ�ান করিছ, সােথ সােথ উৎসাহও 
িদি�। েয ভূিমর বয্াপাের �য়ং আ�াহর নবী (সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম) িতন-িতন বার বেলেছন, “িসিরয়ার জনয্ 
সুসংবাদ!” সাহাবীরা তখন িজেজ্ঞস কেরিছল, “েকন? ইয়া 
রাসুলা�াহ!” আ�াহর রাসুল উ�র িদেয়িছেলন, “কারণ 
আ�াহর েফেরশতারা িসিরয়ার উপর িনেজেদর ডানা িবিছেয় 
েরেখেছন।” তারপর িতিন বেলিছেলন, ইেয়েমেন একিট 
বািহনী থাকেব, িসিরয়ােত একিট বািহনী থাকেব, আর 
ইরােকও একিট বািহনী থাকেব। িক� িসিরয়ার বািহনীেত 
েযাগ েদয়াটাই রাসুলু�াহর কােছ সবেচেয় পছ�নীয় িছল। 
িতিন বেলিছেলন, “িসিরয়া আ�াহর যমীেনর সেবর্াৎকৃ� ভূিম 
েযখােন আ�াহ তাঁর সেবর্াৎকৃ� বা�ােদরেকই িনেয় আসেবন!” 

সুতরাং, আ�াহর যমীেনর সেবর্াৎকৃ� ভূিমর উে�েশয্ রওয়ানা 
হেয় যান! েযন আপিনও আ�াহর সেবর্াৎকৃ� বা�ােদর 
একজন হেত পােরন!

আ�াহ তাঁর নবীর উপর শাি� ও রহমত বষর্ণ করুন। ওয়া 
সা�া�াহু আলা নািবিয়য্না মুহা�াদ ওয়া সা�াম।

৪২



আফগািন�ােনর এই সীমা�

অিত�ম করা কেঠারভােব িনিষ�।
-



১। ঐিতহািসকভােব পূবর্ তুিকর্ �ান কখেনাই
চীেনর অংশ িছেলানা। হয্ানচাইিনজরা েযসকল 
অ�লেক উপিনেবেশ পিরণত কেরিছেলা 
তােদর মেধয্ পূবর্ তুিকর্ �ান একিট। এিট চীেনর 
মহা�াচীেরর বাইের অবি�ত যােক বানােনা 
হেয়িছেলা চীনেক বাইেরর আ�মণ েথেক 
র�া করার জনয্। অিধকাংশ ঐিতহািসেকর 
মতানুসাের, ইউেমনপাস বা জােদ েগইটপাস 
এর পি�মাংশেক চীেনর পি�ম সীমানা 
িহেসেব উে�খ করা হয়। তেব অ�লিটেক 
িজনিজয়াং/িসনিকয়াং (নতুন রাজয্) নাম িদেলই 
ঐিতহািসক বা�বতা পিরবতর্ ন হেয় যায় না।

২। গত দুই সহ�াে�র মেধয্ �ায় ১৮০০
বছর পূবর্ তুিকর্ �ান চীেনর পরাধীনতা েথেক 
মু� িছেলা। েশষ ১০০০ বছেরর ইসলােমর 
ইিতহােস ৭৬৩ বছর ধের অ�লিট �াধীন 
িছেলা। আর িবিভ� সমেয় েমাট ২৩৭ বছর 
চীেনর অিধন িছেলা।

৩। ১৯৪৯ সােল পূবর্ তুিকর্ �ােনর েমাট
জনসংখয্ার �ায় ৯৩% উইঘুর (তুিকর্  মুসিলম) 
আর বািক ৭% িছেলা চাইিনজ। িক� গত ছয় 
দশক ধের চেল আসা েজারপূবর্ক �ানা�র 
আর তােদর জায়গায় হয্ানচাইিনজেদর বসবাস 
করেত েদয়ার রীিতর ফল�রপ আজ পূবর্ 
তুিকর্ �ােনর ৪৫% মানুষ চাইিনজ।

১০ িট 
efû  পূবর্ তুিকর্�ান স�েকর্? আপিন 

জােনন িক



About East Turkistan

৯। ২০ বছেরর িনেচর
তরুনেদর জ� েকারআন িশ�া 
করা, মসিজেদ সালাত আদায় করা, 
জুমুয়ার সালাত আদায় করা িনিষ�। 
শু�বার জুমুয়ায় সালােতর 
সময়সীমা ২০ িমিনট।

৮। চীন পূবর্ তুিকর্�ােন এ পযর্�
�ায় ৩৫িট পারমানিবক েট� 
কেরেছ। আর এ পযর্� পূবর্ তুিকর্�ােন 
�ায় ২,০০,০০০ মানুষ েতজি�য়তার 
�ভােব মারা েগেছ। েকবল এক 
বছেরর িহসাব মেত (১৯৯৮সাল) �ায় 
২০,০০০ িবকলাংগ িশশুর জ� 
হেয়েছ। িবগত কেয়ক দশেক 
কয্া�ার, অজানা েরাগ আর প�াঘােত 
মৃতুয্র সংখয্া ��তই বৃি� েপেয়েছ।

৭। চীেন মুসিলম নারীেদর িহজাব
পিরধান করা রা�ীয়ভােব িনিষ�। 
কাউেক িহজাব পিরিহত অব�ায় পাওয়া 
েগেল ৫৬০০ ডলার (�ায় ৪,৩৬,০০০ 
টাকা) জিরমানা। একজন সাধারন তুিকর্ 
মুসিলেমর বাৎসিরক গড় আয় ১০০০ 
ডলার (�ায় ৭৮,০০০ টাকা)।

৫। চাইিনজ সরকার েকার’আন ও
অনয্ানয্ যত বই েপেয়েছ বােজয়া� 
কেরেছ। ৩০,৭০০ ছাপােনা ধম�য় বই 
পুড়ােনা হয়, ২৮,০০০ মসিজদ ব� কের 
েসই জায়গায় মেদর েদাকান েখালা হয়, 
১৮,০০০ মা�াসােক বানােনা হয় গদাম। 
১,২০,০০০ ধম�য় বয্ি��েক (আেলম, 
মসিজেদর ইমাম) হতয্া করা হয়, ৫৪,০০০ 
জনেক েজারপূবর্ক �মিশিবের পাঠােনা 
হয়।

৪। ১৯৪৯ সােল কমুয্িন� সরকার
�মতায় আসার পর কমুয্িন� 
সরকার িবিভ� সমেয় ধারাবািহক 
নৃতাি�ক (মুসিলম) িনমূর্ল 
অিভজােনর মাধয্েম �ায় ৪৫ ল�য্ 
তুিকর্ মুসিলম হতয্া কের।

৬। চীেন েকার’আন িশ�া
েদওয়ার শাি� ১০ বছর 
কারাদন্ড।

১০। চীন পূবর্ তুিকর্�ােন
১০ ল� ৈস� ও িনরাপ�া 
বািহনীর সদ� েমাতােয়ন রােখ।



শায়খ জামাল ই�ািহম আল মাসরািত
(আি�য়াতু�াহ আল-িলবী)
'Kƺxɮ exp Njp pun Vȱi(

“এই পৃিথবী �ংস েহাক;
েশষ হেয় যাই আমরা সবাই;

আমােদর সকল �প, �িত�ান এবং পিরকলপ্না িবলু� েহাক…

িক� আমােদর হােত েযন কখেনা েকােনা মুসিলেমর একেফাঁটা 
র� িব�ুও না লােগ। এটাই সু�� এবং চূড়া�।”



আদম ইয়ািহয়া গাদান

কভার ে�াির

িফিলি�ন মু� করার কাযর্কর পদেক্ষপ 
এবং িখলাফােতর পুনরু�ার

আমােদর জনয্ এটাই সময় েসয়ােন েসয়ােন লড়াই 
করার, এবং িনজ� অবেরাধ গেড় েতালার, এবং ইহুদী 
ও �ুেসডারেদর উপর িনেষধাজ্ঞা জাির করার, এমন 
জায়গায় আঘাত করার মাধয্েম েযখােন আঘাত করেল 

তারা আহত হেব এবং ই�ারনয্াশনাল ে�ড এ� িফনয্া� 
নােম পিরিচত তােদর অথর্নীিতর হৃদিপ� ও 

জীবনীশি�েক আঘাত করেত হেব।



দুই দশেকর েবিশ সময় ধের মুসিলমেদর বলা হে� েয িফিলি�েন ইহুদীেদর 
দখলদািরে�র সমসয্ার নয্ায়স�ত সমাধান হল আরবেদর জনয্ িফিলি�েনর 
িনছক কু্ষ� একিট অংশ যা হেব পি�মা পৃ�েপাষকতায় সৃ� একিট দুবর্ল, 
অরিক্ষত ও নামমা� �াধীন অ�রাজয্ আর ইহুদীেদর হােত থাকেব িফিলি�েনর 
িসংহ ভাগ েযখােন তারা িনজেদর ই�ামত শাসন ও দুনর্ীিত চািলেয় েযেত 
পারেব। তথাকিথত “দুই রা� সমাধান”- বা�িবকভােব যােক বলা যায় “এক ও 
আধা রা� সমাধান” (অথবা হয়ত “এক ও এক-তৃতীয়াংশ সমাধান”!) – শুধু 
িফিলি�েনর অিধকাংশ অিধবাসীেদর কােছ অ�হনেযাগয্ নয়, এিট ইসলামী 
শারীয়াহ িবেরাধী, এবং এই িবষয়েক উেপক্ষা করা হয় েয িফিলি�ন একিট 
মুসিলম রা� আর মুসিলম রা�ই থাকেব; এই কারেনই শুধুমা� একিট পথ 
সামেন আেছ এবং িফিলি�ন “�ে�র” নয্ায়স�ত উ�র হল এর অখ�তা ও সব 

তাহেল নবীেদর এই ধরেনর শ�রা িকভােব ঐ একই নবীেদর ভুিমর 
উপর অিধকার দািব কের?

ধরেনর পুনরু�ার সহ িফিলি�েনর 
মুসিলমেদর েথেক মুসিলেমর �ারা 
এবং মুসিলমেদর জনয্ “ইসরাইল” 
রা� অপসারন। িফিলি�ন হল 
মুসিলমেদর, কারন িফিলি�ন হল 
নবীেদর ভুিম আর নবীেদর সিতয্কার 
উ�রািধকারী হল মুসিলমরা, ইহুদীরা 
নয়। 
যিদ তাওরাত, ইনিজল এবং কুরআেন 
পির�ারভােব উে�খ থােক েয 
আ�াহর অংিগকার জািলমেদর জনয্ 
নয়, যিদওবা তারা নবীেদর বংশধর 
হয়, তাহেল ইহুদীেদর এমন দািবর 
ৈবধতা থােক িকভােব েয িফিলি�ন 
তােদর জ�গত অিধকার? 

ইসরাইেলর অিধবাসীরা যােদর মধয্ 
েথেক ইহুদীরা উ�ুত হেয়েছ তারা েয 
েকবলমা� একক আ�াহর ইবাদত 
করা, শুধুমা� আ�াহর খািতের ভােলা 
কাজ করা, ভােলাকােজর আেদশ ও 
ম�কােজর িনেষধ করা এবং তাঁর 
�ীন �চােরর দািয়�পালেন বয্থর্ 
হেয়েছ তা নয়, তােদরেক সংেশাধন 
ও পথ �দশর্েনর জনয্ েযসকল নবী 
ও রাসুল ে�রণ করা হেয়েছ তােদর 
মেধয্ েকান েকান নবী ও রাসুলেকও 
তারা অিব�াস কেরেছ, এর 
বয্াপকতায় এেদর মেধয্ কেয়কজনেক 
তারা খুন কেরেছ এবং অনয্েদরেক 
ঈ�র বািনেয়েছ। এরপর শাি�পূণর্ ও

আইনানুগ ইসলামী রা� বাদ িদেয় 
িকভােব ইহুদীরা- নবীেদর হতয্াকারী 
ও তােদর �চািরত ধমর্ীয় িশক্ষা েথেক 
িবপথগামী- নয্ায়সংগতভােব নবীর 
ভুিম অিধকােরর দািব করেত পাের?
সহীহ মুসিলেমর হািদস অনুসাের, 
পৃিথবীর �থম মাসিজদ, ম�ার আল- 
মাসিজদ আল- হারাম গেড় েতালার 
৪০ বছর পর আল-কুদ্ েসর আল- 
মাসিজদ আল- আক্ সা গেড় েতালা 
হয়। যিদও ইিতহাসিবদেদর মেধয্ 
এই িনেয় িভ�মত রেয়েছ েয েকান 
নবী আেগ ও কখন এইগুেলা ৈতির 
কেরেছন, িক� এই িবষেয় েকান 
িবতকর্ েনই েয এই  দুইিট  মাসিজদ 

পৃ�া ৪৮ | িরসােজর্�

গত



নবীগণ ৈতির ও নবায়ন কেরেছন। আল- মাসিজদ আল- 
হারােমর িভি���র �াপন কেরন নবী ই�াহীম ও তার পু� 
ইসমাইল (আঃ), পরবতর্ীেত যােক ইহুদীরা (এবং ি��ানরা) 
অপমান ও অপদ� কের তােদর আহবার (আেলম), রুহবান 
(পীর দরেবশ) ও অনুেলখকেদর েলখা পিব� �� ও 
আ�াহর গুনাগুণ িনেয় িমথয্াচার স�িলত সংেযাজন ও 
িবেয়াজেনর উপর িভি� কের। এিদেক, আল-মসিজদ আল-
আক্ সা নবায়ন ও স�সারণ কেরন মহান নবী সুলাইমান 
(আঃ) যােক ইহুদী (এবং ি��ানরা) শুধুমা� জাদুিবদয্া, 
মুিতর্পুজক িহেসেব েদাষােরাপ, তার িপতার উপর 
বয্ািভচােরর অিভেযাগ ও তী� ঘৃণা �দশর্ন কেরিন, এমনিক 
�থেমই তারা তােক এবং তার িপতােক নবী িহেসেব 
অ�ীকার কের তােদরেক উপহাস পূণর্ভােব “রাজা” 
সুলাইমান ও “রাজা” ইসমাইল ডাকা শুরু কের। তাহেল 
নবীেদর এই ধরেনর শ�রা িকভােব ঐ একই নবীেদর 
ভুিমর উপর অিধকার দািব কের?

িহ� নবীেদর আগমেনর পরবতর্ী সমেয় এবং ি�ে�র 
আগমেনর আেগ (আ�াহ তার উপর শাি� বষর্ন করুন) 
এবং এর পরবতর্ী কেয়ক শতা�ী িফিলি�েনর অিধকাংশ 
অংশ শাসন কেরন বহু েদবতায় িব�াসী ও জািলম 
শাসকরা, িকছু লক্ষণীয় বয্িত�ম েদখা যায় ৬৩৭ ি��াে� 
যতক্ষন পযর্� এিট মুসিলমেদর শাসনামেলর মেধয্ িছেলা 
ি�তীয় খিলফা উমার িবন খা�াব (রাঃ) এর েনতৃে�- অথবা 
আমােদর নবী মুহা�দ (সঃ) এর উ�ারািধকারীর েনতৃে�। 
উমার (রাঃ) আল-মাসিজদ আল-আক্ সা পির�ার ও 
পুনঃ�িত�ার বয্ব�া কেরন যা ি��ানরা (ঐ সমেয় েকান 
ইহুিদ ওখােন িছেলা না) আবজর্না েফলার আ�াকুড় িহেসেব 
বয্বহার করেতা। 

আল-কুদ্ স দখল ও লুট হওয়ার আেগ িফিলি�ন ও আল-
আক্ সা এবং এর অিধবাসীরা (মুসিলম শাসেকর অিধেন 
থাকা ইহুিদরা) মুসিলমেদর হােত উ�িত লাভ কের। �থম 
�ুেসেডর সময় ১০৯৯ সােল বাইেবেল িব�াসী, েপাপ 
অনুসারী, েপাপ পুজাির, েমৗলবাদী ি��ানেদর �ারা ইহুিদরা 
িনহত হয়।

৮৮ বছর পর, ১১৮৭ সােল, মহান েনতা সালাহুি�ন আল-
আয়ুিব ইসলােমর জনয্ এেক পুনরু�ার কেরন। িতিন আল-
মাসিজদ আল-আক্ সা পির�ার ও পুন�িত�া কেরন, যা 
িকনা �ুেসডাররা তােদর েঘাড়া রাখার আ�াবল িহেসেব 
বয্বহার করেতা। এটা িছেলা ১৯১৬ সােল আবার িফিলি�ন 
ইহুিদ ও �ুেসডারেদর হােত হািরেয় যায়, এই সমেয় 
বয্ালফর েঘাষনা ও সাইকস-িপকট চুি�পে�র পথ ধের। 

েকান েকান পাঠক হয়ত েকৗতুহলী হেবন েয েকন আিম 
িফিলি�ন ও আল-আক্ সার ইিতহােসর সারমমর্ িদলাম। 
আমার উ�র হল েয আপিন অবাক হেবন এটা েজেন েয 
িফিলি�েনর ইসলািমক ইিতহাস স�েকর্ কত মুসিলম 
অজ্ঞাত এবং এভােবই হয়ত এই বয্াপাের ইহুিদ ষড়য� 
�ান কের িনেয়েছ। 

িফিলি�েন ইহুিদেদর দখল এবং িফিলি�েনর অিধবাসীেদর 
সুশৃংখল য�ণাদায়ক গণহতয্া- (সা�িতক �কািশত গাজার 
উপর ইসরাইেলর চলমান আ�াসন যা িকনা যতদুর স�ব 
২০০০ এর েবিশ মুসিলেমর �ান িনেয়েছ এবং ৮০০০ এর 
েবিশ আহত হেয়েছ) এিট সাইকস-িপকট চুি�র অিনবাযর্ 
পিরণিত, যা ১৯১৬ সােল ি�েটন, �া� ও রািশয়া েগাপেন 
ৈতির কের এবং ১৯১৭ সােল িব�বাসীর কােছ তা �কাশ 
পায়।  এই  অিন�কর  চুি�  একদা  শি�শালী,  সংযু� 
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মানিচ� েথেক 
মুেছ না েফলা 
হয়, গাজা থাকেব 
আেমিরকার 
দািয়ে� 
অনুেমািদত 
আধুিনক েক�ীয় 
িশিবর এবং 
ইহুিদেদর 
নাটকীয় অজুহােত 
িনিবর্চাের 
েগালাবষর্েনর 
লক্ষয্ব�।
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মুসিলম জািতেক ডজন খােনক দুবর্ল েছাট েছাট রাে� 
পিরণত কেরেছ যা শািসত হেয়েছ পি�মােদর �িতিনিধ ও 
দালাল �ারা। িফিলি�েন ইহুিদেদর ধারাবািহক দখলদাির� 
ও িনয়িমত তােদর িন�ুর দমন এবং জনসাধারেনর অপমান 
সে�ও শাি� েথেক অবয্াহিত এবং েকান সমুিচত জবােবর 
ভয়হীনতা অথবা তােদর অপরাধগুেলােক গণয্ না করা হল 
জািতসংেঘর �িতি�ত ও সনদ�া� েছাট েছাট রাে�র 
অনুেমাদেনর �তয্ক্ষ ফলাফল, যা তার সদসয্ রা�গুেলােক 
আেমিরকান েনতৃ�, ইসরাইল �ভািবত িনরাপ�া পিরষেদর 
িস�া� েমেন িনেত বাধয্ কের এবং তার অনয্ সদসয্ 
রা�গুেলার, িবেশষত “ইসরাইল” এর সাবর্েভৗম ক্ষমতা ও 
আ�িলক সাধুতার আ�পক্ষ সমথর্ন ও সংরক্ষন করার জনয্ 
�েয়াজন এই সকল অনয্ানয্ সদসয্ রা�। এটা শুধুমা� 
সাইকস-িপকট চুি� ও জািতসংেঘর সনদ রদ করা �ারা, 
এবং সকল একই রকম ঐকয্ব� রা� েযমন িফিলি�ন ও 
অনয্ানয্ মুসিলম অধুয্িষত েদশ েযমন ে�ন েথেক পূবর্ 
তুিকর্�ান পযর্� পুনরু�ার করা স�ব এবং তােদর মুসিলম 
জনগন িনরাপদ, স�ানজনক ও শাি�পূণর্ জীবনযাপন 
করেত পারেব ইসলািমক খিলফার ছায়াতেল। 

• যতক্ষন পযর্� না “ইসরাইল”েক মানিচ� েথেক মুেছ না
েফলা হয়, গাজা থাকেব আেমিরকার দািয়ে� অনুেমািদত
আধুিনক েক�ীয় িশিবর এবং ইহুিদেদর নাটকীয় অজুহােত
িনিবর্চাের েগালাবষর্েনর লক্ষয্ব�।

• যতক্ষন পযর্� না “ইসরাইল”েক মানিচ� েথেক মুেছ না
েফলা হয়, িফিলি�েনর িশশুরা েবেড় উঠেব একিট ভয়াতর্
পিরেবেশ, তােদর মেনর ছাপাখানায় ইসরাইেলর েবাি�ং
হামলার ভয় এবং তার অনুবতর্ী মৃতুয্ ও �ংস �ায়ীভােব
েগেথ যােব।

• যতক্ষন পযর্� না “ইসরাইল”েক মানিচ� েথেক মুেছ না
েফলা হয়, িফিলি�েনর অিধবাসীরা দির�তার সমসয্ায়
অনবরত ভুগেত থাকেব এবং সবেচেয় খারাপভােব বি�ত
হেব, এমন ধরেনর ব�না েযখােন তারা েকবল তােদর
ঘরবািড় ও �া�য্ েথেক বি�ত নয়, তারা তােদর জীবন ও
ভােলাবাসার মানুষগুেলা েথেকও বি�ত।

• যতক্ষন পযর্� না “ইসরাইল”েক মানিচ� েথেক মুেছ না
েফলা হয়, িফিলি�েনর অিধবাসীরা েকবল তােদর িপতা-মাতা
ও সহেদারেদর েচােখর সামেন গুিলিব� হেত েদখেব না,
এমনিক িপতা-মাতারাও তােদর বাহুেডাের আব� স�ানেদর
হতয্া েঠকােত পারেব না।

• যতক্ষন পযর্� না “ইসরাইল”েক মানিচ� েথেক মুেছ না
েফলা হয়, গাজােত িফিলি�িন বাবা-মা অিবরত তােদর
স�ানেদর ধীরগিত ও দুদর্শা�� মৃতুয্ েচােখর সামেন েদখেত
পােব, কারন তারা গাজার কমর্চারীিবহীন ও সরবরাহিবহীন
হাসপাতাল গুেলােত যথাযথ িচিকৎসার বয্ব�া করেত অসমথর্;
এবং এটা অনুেময় েয এই হাসপাতাল গুেলা হে� ইসরাইলী
িবমােনর আঘাত েথেক িন�ৃিত পাওয়া অবিশ� গুেলা, এবং
এগুেলােক আশ- িশফা হাসপাতােলর �ধান চ�েরর মত লক্ষয্
কের িবমান ছুড়া হয়িন েযমনটা করা হেয়িছেলা ঈদ-উল-
িফতেরর �থম িদন (একিট েখলার মাঠেকও লক্ষয্ করা হয়
েযখােন ৮ জন িশশু মারা যায়)।

• যতক্ষন পযর্� না “ইসরাইল”েক মানিচ� েথেক মুেছ না
েফলা হয়, এই ধরেনর অবনর্নীয় অপরাধ অনবরত সংঘিটত
হেতই থাকেব আ�জর্ািতক ও আ�িলক বুি�বৃি�ক দৃি�ভি�র
ছায়াতেল যা উ�ু� সহেযািগতা ও মযর্াদা হািনকর নীরবতার
মেধয্ তর� সৃি� কের;

এখােন আিম আিমরুল মু’িমিনন েমা�াহ মুহা�দ উমােরর 
(হািফজাহু�াহ) ১৪৩৫ িহজিরর ঈদ-উল-িফতের েদওয়া বাতৰ্ার 
উ�ৃিত িদেবা, েযখােন িতিন বেলন, “আমরা িন�া জ্ঞাপন করিছ ও 
অিভেযাগ করিছ দখলদার স�া ইসরাইেলর িন�ুর আ�াসেনর �িত 
যা এই পিব� রমাদান মােস সংঘিটত হেয়েছ িনপীিড়ত হাজার 
হাজার িফিলি�িন জনগেনর িবরুে� যারা িনহত, আহত ও উদবা� 
হেয়েছন। আমরা আহবান জানাই এই িব�েক - িবেশষভােব 
মুসিলম িব�েক - গাজায় ইসরাইলীেদর জুলুেমর �িত চুপ কের 
থাকেবন না, জুলুেমর �িত চুপ কের থাকা হে� অন্যায় এবং এটা 
হার েকই িনেদৰ্শ কের; এই িনপীড়ন ও আ�াসন েঠকােনার জন্য 
অবশ্যই জরুরী এবং বা�বস�ত পদেক্ষপ িনেত হেব নতুবা গাজা 
এবং িব� িনরাপ�া আরও খারােপর িদেক যােব।”

আমরা বতৰ্মােন েমাকােবলা করিছ িমিলত ববৰ্র শ�েদর

আমরা আহবান জানাই এই িব�েক - িবেশষ 
ভােব মুসিলম িব�েক - গাজায় ইসরাইলীেদর 
জুলুেমর �িত চুপ কের থাকেবন না, জুলুেমর 
�িত চুপ কের থাকা হে� অন্যায় এবং এটা হার 
েকই িনেদৰ্শ কের; এই িনপীড়ন ও আ�াসন 
েঠকােনার জন্য অবশ্যই জরুরী এবং বা�বস�ত 
পদেক্ষপ িনেত হেব নতুবা গাজা এবং িব� 
িনরাপ�া আরও খারােপর িদেক যােব।`

আিমরুল মুিমনীন
েমা�া মুহা�দ উমর (রিহমাহু�াহ্ )

“

”
পৃ�া ৫০ | িরসােজর্�



যােদর কাযৰ্�েমর পিরিধ মানিবকতা, সহিবদ্যমানতা ও মূলদ 
কথাবাতৰ্ার ভাষায় অসংগিতপূণৰ্ যা িকনা ভ�ািম �কােশর 
জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং তারা বািক িবে�র কােছ দািব কের 
েয তারা তােদরেক মান্য করেব, যিদও তা মানিবকতার 
সবগুেলা নীিতেক অবজ্ঞা কের এবং তােদর সহাব�ান 
িচ�নীয়।

গাজায় েবসামিরক েলাকেদর ঘরবািড়, িবদ্যালয়, আ�য়�ল, 
হাসপাতাল এবং বা�ােদর েখলার মােঠ িন�ুর ও হৃদয়হীন 
েবাি�ং এবং ইহুিদ ও �ুেসডারেদর িনদৰ্য় আ�জৰ্ািতক 
অবেরাধ ও সীমাে� বািণিজ্যক অবেরাধ চািপেয় েদয়া এবং 
তােদর েজােটর িনপীড়ন কাযৰ্�ম চািলেয় যাওয়া �িতরক্ষার 
উপায় িহেসেব এবং িফিলি�েনর িবরুে� ইহুিদেদর িমথ্যা 
িনপীড়েনর অিভেযাগ ইত্যািদ কারেণ েকান মুসিলম তােদরেক 
ক্ষমা করেত পােরনা। 

েযেকান �কাের বািণিজ্যক ও আ�জৰ্ািতক অবেরাধ, 
আইনস�ত এবং কাযৰ্করী সামিরক েকৗশল যখন তা 
আনুপািতকভােব �েয়াগ করা হয় সত্য ও জনসাধারণেক 
�িতরক্ষার জন্য। ইিতহােসর মাধ্যেম েদখা যায় মুজািহদরা 
অেনক সময় সফলভােব এই ধরেনর েকৗশল ব্যবহার কেরেছ, 
েযমন নবী (সঃ) ইহুিদেদর েগা� বনু কুরাইজার উপর 
অবেরাধ চািপেয় িদেয়িছেলন। 

যাই েহাক, অবেরাধ ও িনেষধাজ্ঞা হে� িনয়ম স�ত ও 
কাযৰ্কর সামিরক েকৗশল যখন তা সত্য ও পেক্ষর েলাকেদর 
িনরাপ�ায় আনুপািতক হাের ব্যবহার করা হয় । ইিতহােস 
মুসিলম েসনাবািহনী এই েকৗশল অসংখ্যবার সফলভােব 
�েয়াগ কেরেছ,

• বনু কুরাইজার ইহুিদেদর উপর রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম) এর অবেরাধ,
• কন�াি�েনাপল এর উপর অেটামানেদর অবেরাধ েথেক
শুরু কের বতৰ্মান পযৰ্�, এবং
• ইরািক মুজািহিদনেদর বাগদাদ ও ি�ন েজােন �ুেসডার ও
এর দালালেদর িবরুে� অবেরাধ, েয অবেরাধ এই
েকায়ািলশনেক দূবৰ্ল ও কাযৰ্করভােব পরািজত করেত মূখ্য
ভূিমকা েরেখেছ।

িফিলি�িন শহর ও �ােমর উপর ইসরাইেলর উপযুৰ্পির 
আ�াসন এবং গাজার অরিক্ষত জনগেনর উপর দমনমূলক 
িনেষধাজ্ঞা এভােব চলেত পাের না েযভােব মুসিলম িব�েক 
দূঃখজনকভােব আ�� কের েরেখেছ।

আমােদর সময় এেসেছ আগুনেক আগুন িদেয় মুকািবলা 
করার, ইহুদী ও �ুেসডারেদর উপর আমােদর িনজ� 
অবেরাধ ও িনেষধাজ্ঞা আেরাপ করার এবং তােদর অথৰ্নীিতর 
হৃদিপ� ও র��বাহ, যা আ�জৰ্ািতক বািণজ্য ও অথৰ্ায়ন �ারা 
উপ�ািপত হয়, তার উপর আঘাত করা, েসখােনই আঘাত 
করা েযখােন ব্যাথা লােগ।
• শ�রাে�র আ�জর্ািতক বািনজয্েক মুজািহিদনেদর
অকাযর্কর কের িদেত হেব, অথবা
• কমপেক্ষ, এর খরচ বািড়েয় িদেত হেব,
• ইসলািম সামুি�ক এলাকা, ব�র, খাল এবং �নালীেত
তােদর মালবাহী জাহাজ ও েনৗ-বািনেজয্র উপর আঘাত েহেন,
• গভীর সমুে�, এবং তােদর িনজ� সমু� সীমায়, এবং
তােদর িশিপং রুটেক যখন, েযখােন, েযভােব পারা যায়
িবপযর্� কের।
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তােদর েযেকান জাহাজ আ�মেনর জন্য ৈবধ িনশানা। র�ানী 
হে� েযেকান েদেশর অথৰ্নীিতর জন্য �ধান উপাদান, 
এমনিক পি�মােদর অথৰ্নীিতর জন্যও। অমূল্য েতল ও খিনজ 
স�দ যা শ�রা আমােদর েথেক চুির করেছ এবং তা িদেয় 
তােদর যু�নীিত সচল রাখেছ, মুজািহিদনেদর তার সরবরাহেক 
ব� করেত হেব।

মুজািহিদনেদর ইসলািম ভূিমেত �ুেসডারেদর পিরচািলত 
েতল-কূপ স্যােবাটাজ করেত হেব এবং পাইপ লাইনগুেলার 
মাধ্যেম েতল উপকূলীয় এলাকােত েপৗছােনা ও শ�র হােত 
পড়ার পূেবৰ্ই তা �ংস করেত হেব, শ�র িনজ� সমু�সীমায় 
তােদর সুপার-ট্যা�ার ডুিবেয় িদেয় ও অেয়ল-িরগ গুেলা 
স্যােবাটাজ কের এবং এভােব তােদর আকষৰ্নীয় লাভজনক 
মৎস্য িশ� �ংস কের িদেত হেব েযভােব তারা আমােদরটা 
কেরেছ গাজা, েসামািলয়াও অন্যান্য �ােন।

একই সােথ, মুসিলমেদর অবশ্যই আেমিরকান, �ুেসডার ও 
ইহুদী পন্য, গািড়, কি�উটার, চকেলট, েপাশাক বয়কট 
করেত হেব এবং আমােদর অবশ্যই সবৰ্েতাভােব �ানীয় িবক� 
পন্য উৎপাদন, �য় ও সমথৰ্ন করেত হেব।

পন্যঃ �ধান পি�মা েকা�ািন ও বহুজািতক কেপৰ্ােরশন 
েযমন ওয়াল মাটৰ্, ম্যাকেডানা�’স, ��র অ্যা� গ্যা�ল, 
মাইে�াসফট, েনসেল, ইউিনিলভার ইত্যািদ হে� 
আিধপত্যবাদী িব�ায়েনর �তীক যা িচি�ত হয় দূবৰ্ল ও 
দিরে�র েশাষেনর মাধ্যেম এবং �ানীয় অথৰ্নীিতর �ংেসর 
মাধ্যেম। মুসিলম িহেসেব এবং মুজািহিদন িহেসেব আমােদর 
দািয়� হে� েযেকান মূেল্য এটা থামােনা। 

ব্যাংকঃ মুসিলমেদর সেবৰ্া� পযৰ্ােয় ব্যাংক ও আিথৰ্ক �িত�ান 
পিরত্যাগ করেত হেব, কারন শুধু এই নয় েয এগুেলা 
তথাকিথত ‘ই�াের�/ইউজুয়াির’ (সুদ/চ�বৃি� সুদ) এর 
উপর িভি� কের �িতি�ত, যার ব্যবহারকাির, অপ-
ব্যবহারকাির ও সুিবধােভািগেদরেক আ�াহ তাঁর সােথ যুে�র 
হুমিক িদেয়েছন (েদখুন কুর’আন ০২ : ২৭৫-২৮১)।

পি�ম-চািলত আ�জৰ্ািতক অথৰ্ৈনিতক ব্যব�ার আেরকিট 
অিবে�দ্য অংশ হেলা ব্যাংক যা মুসিলম ও পৃিথবীর িনপীিড়ত 
মানুষেদর দাস বািনেয় রাখার এক কাযৰ্কর উপায়। �কৃত 
পেক্ষ, মুসিলমেদর অবশ্যই েসানা, রূপা ও অন্যান্য েমৗিলক 
পণ্যসাম�ীেক িবিনমেয়র মান ও মাধ্যম িহেসেব পুনঃ�বতৰ্েনর 
জন্য েচ�া শুরু করেত হেব, িশ� উৎপাদনেক আকৃ� করার 
জন্য পণ্য-িবিনময় �থা িনেয় পরীক্ষা-িনরীক্ষা শুরু করেত হেব 
যার িভি� হেব �ানীয় ইসলািম অথৰ্নীিত এবং যােত কের 
শ�র জাতীয় ও আ�জৰ্ািতক অথৰ্নীিতর উপর সক্ষমতা অজৰ্ন 
করেত পাির।

�ণৰ্মান িবিনময় ব্যব�ার পুনঃ�বতৰ্ন দরকার এই জন্য যােত 
�্যাকশনাল িরজাভৰ্ ব্যাংিকং ব্যব�ার উপের আমরা জয়ী হেত 
পাির যা শূন্য েথেক মু�া ৈতরী কের, আমােদর বাজার ও 
অথৰ্নীিতেক পি�মােদর সােথ েবেধ েফেল, ওয়া�ৰ্ব্যাংক, 
International Monetary Fund, িব� বািণজ্য সং�া 
ইত্যািদ সংগঠেনর করুনার উপর আমােদর িনভৰ্রশীল কের 
েতােল এবং আ�জৰ্ািতক িনেষধাজ্ঞা, অথৰ্ৈনিতক অবেরাধ এবং 
অন্যান্য অসংখ্য ধরেনর হ�েক্ষেপর মাধ্যেম আমােদর সমাজ, 
সং�ৃিত, সরকার ও ধমৰ্েক অরিক্ষত কের রােখ।

একিট ��ঃ েকউ বলেত পাের, ‘কুফেরর আ�জৰ্ািতক েজােটর 
পরাজয় ও বৃহ�র ইসলািম রা� গঠন ছাড়া কী মুসিলমেদর 
এই আ�জৰ্ািতক আিথৰ্ক ব্যব�ার জাঁতাকল েথেক মু� হওয়ার 
েচ�া করা েযৗি�ক হেব?’ আমার উ�র হেব, ‘হ্যাঁ, ইসলােমর 
িবজেয়র জন্য মুসিলমেদর িনেজেদরেক আিথৰ্ক এবং 
অথৰ্ৈনিতকভােব (financially and economically) ��ত 
করা স�ূনৰ্ ভােব েযৗি�ক, ইসলািম রা� �িত�ার পেথ 
অ�সর হওয়ার জন্য েযভােব িনেজেদরেক ধমৰ্ীয়, সামিরক 
এবং রাজৈনিতক েক্ষে� ��িত, সংগিঠত ও িশিক্ষত করেত 
উৎসাহ েদই িঠক েসভােবই!’

আজ, অতীেতর েযেকান সমেয়র েচেয় মুসিলমরা খুব 
ভালভােব বুঝেত পারেছ, তারা েকান িদনও অথৰ্ৈনিতক সমৃি� 
ও রাজৈনিতক �াধীনতা অজৰ্ন করেত পারেব না যার �� 
তারা েদেখ, যিদ না তারা সুদিভি�ক আ�জৰ্ািতক অথৰ্ৈনিতক 
ব্যব�া এবং বৃহৎ আ�জৰ্ািতক দাতা সং�াগুেলার �ভাব-
�িতপি� েথেক তােদর েদশগুেলােক মু� করেত না পাের। 

সুমাইয়া গােনৗিশ, The Guardian পি�কায় “Backstage, 
it’s business as usual” িশেরানােমর �বে� েলেখন, যা 
িতন বছর আেগ আরব িবে�র জনসমিথৰ্ত িবে�াহ শুরুর 
পেরই �কাশ পায়, এই অ�েলর �মবধৰ্মান সেচতনতার 
�িত দৃি� আকষৰ্ন কের উপের উি�িখত ব্যব�া ও �িত�ােনর 
কেয়কিট ব্যবহার কের আরব অ�েলর �কাশঃমান িবে�ােহর 
�ংস সাধন ও অ�ঘৰ্াত (sabotage) এর পি�মা পিরক�নার 
কথা উে�খ কেরন।

তার �ব� েথেক �াসি�ক িকছু অংশ উে�খ করিছ –

“পিরবতৰ্েনর এই �ি�য়ােক িনয়�ন করার জন্য পি�মারা 
শুধু কেঠার সামিরক শি� েমাতােয়ন করেছ না। িব�ব্যাংক ও 
IMF এর মাধ্যেম এটা তার অথৰ্ৈনিতক বাহুেকও �সািরত 
কেরেছ। স�িত, িব�ব্যাংেকর ে�িসেড� রবাটৰ্ েযােয়িলক 
একদল আরব অ্যাি�িভ�-েদর উে�েশ্য এই অ�েলর এই 
পিরবতৰ্নেক ‘িনজ� গিতপেথর আকষৰ্নীয় মূহুতৰ্’ (striking 
moment engendering its own momentum) বেল

�শংসা কের। উ�র আি�কা ও মধয্�ােচয্র 
সমসয্া িনেয় তােক যখন বলেত শুিন, েকউ 

তােক িন�াপ, �াধীন একজন িবে�ষক 
ভাবেত পাের যার অথর্ৈনিতক 

ফাঁদগুেলার বয্াপাের েকান 
ধারনাই েনই যার কবেল 

পেড় এই অ�লগুেলা 
সং�াম করেছ। 

পৃ�া ৫৩ | িরসােজর্�



এই �চারনা হে� যা ঘটেছ তার একিট েমৗিলক অংশ লুিকেয় 
রাখার ছলনা – জনগন েকবলমা� আ�জর্ািতকভােব সমিথর্ত 
রাজৈনিতক ৈ�রশাসেনর িবরুে� িবে�াহ কেরিন, বরং IMF ও 
িব�বয্াংেকর চািপেয় েদওয়া অথর্ৈনিতক মেডেলর িবরুে�ও 
িবে�াহ কেরেছ এবং িতউিনিসয়া ও িমশেরর েক্ষে� EU 
(ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন) এর কাঠােমাগত সং�ার ��ােবর 
িবপেক্ষ িবে�াহ কেরেছ।

িতউিনিসয়ােত (�থম আরব েদশ েযটা ১৯৯৫ সােল ইউেরা-
েমিডটারিনয়ান অয্ােসািসেয়শন এি�েমে� সই কের) ৬৭ 
শতাংেশরও অিধক সরকার িনয়ি�ত ফামর্ এখন েবসরকাির-
করণ হেয়েছ, েযখােন িমশের এই সংখয্া ৩১৪ এর মেধয্ 
১৬৪িট। এই পদেক্ষপগুেলা েদশগুেলার অথর্নীিতেক ঋেণ 
এেকবাের ডুিবেয় িদেয়েছ, এভােব আেমিরকা ও EU এর হােত 
িজ�ী হেয় েগেছ।’’

এবং এটা হে� মুসিলম িব�েক পি�মােদর িনয়�েন রাখার 
অশুভ চে�র �থম ধাপ! সরকাির মািলকানাধীন ফােমর্র 
েবসরকাির-করণ নীিতর �কৃত মােন িক তা েবাঝার জনয্ এবং 
অনয্ানয্ নবয্-ঔপিনেবিশক নীিত েয কতটা িনপীড়ন মূলক তা 
েবাঝার জনয্ আিম জন পারিক� এর ‘কনেফশন অফ অয্ান 
ইেকােনািমক িহটময্ান’ ও ‘দা িসে�ট িহে�াির অফ 
আেমিরকান এ�ায়ার’ এই দুিট বই এর কথা বলেবা।

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, সুমাইয়া গােনৗিশ উি�িখত 
জনগেনর �মবধর্মান িবেরািধতা সে�ও, িতউিনিসয়ার 
তথাকিথত িব�বী সরকার (যার েনতৃে� আেছ ছ�-ইসলািমক 
েরঁেনসা পািটর্ যার েনতৃে� আেছ সুমাইয়ার িপতা রিশদ 
গােনৗিশ ও �ামী রিফক আ�ুস সালাম) এবং তার সােথ 
নতুন/পুেরান েমাড়েকর ঈিজ�, িলিবয়া ও ইেয়েমেনর, সােবক 
শাসকগুেলার িব� বয্া� ও IMF এর কাছ েথেক ঋণ েনওয়ার 
অভয্াস বজায় রাখার চাইেতও েবিশ করেছ এবং আেমিরকা, 
EU ও অনয্ানয্ দাতা েদশগুেলা েথেক আরও েবিশ কের শতর্-
যু� অনুদান �হন করেছ (সােবক শাসকেদর কাউ�ার-
েটরিরজম নীিতর ধারাবািহকতা চািলেয় যাওয়ার কথা বাদ 
িদলাম, এটার আেলাচনা অনয্ িদন হেব), এেত কের �কৃত 
পিরবতর্েনর �িত জনগেনর আশােক িবলি�ত করেছ এবং েসই 
সােবক  অিভজাতেদর  শাসেনর  পুনরু�ােনর  িদেক  এিগেয় 

যাে� এবং এই িবে�ােহর েয উে�শ্য তা ভুিলেয় িদে�।

তেব যাই েহাক, পি�মা শি�গুেলার মেধ্য একটা ঐকমত্য 
আেছ েয আ�জৰ্ািতক অথৰ্ৈনিতক ব্যব�া এখন সবৰ্ািধক ভ�ুর 
ও অরিক্ষত অব�ায় আেছ, িবেশষ কের আরব ও অন্যান্য 
মুসিলম েদশ গুেলােত েয উ�ান ঘটেছ তার আেলােক এবং 
িবশাল পিরমােন চ�বৃি� সুেদর বৃি�েত ইউেরােপ ও 
আেমিরকায় যা �চ� রাজৈনিতক ও সামািজক িবপযৰ্য় এর 
িদেক পি�মা িব�েক ধািবত করেছ।

এই কারেনই পি�মা েনতারা এই ব্যব�ার েযাগ্যতা এবং 
ভিবষ্যত পি�মা সভ্যতার উপর এর েনিতবাচক �ভাব িনেয় 
উে�গ �কাশ কেরই যাে�, তােদর মেধ্য েকউ েতা এটাও 
বলেছ েয এই ব্যব�ার েগাড়ােতই গলদ আেছ এবং এেত 
কের ি�টন-উডস মেডেলর পূেবৰ্র অব�ায় িফের েযেত হেব। 
এই রকম একিট সং�ার অবশ্যই পি�মা আ�জৰ্ািতক 
িনয়�েনর িকছু অপূরনীয় হািতয়ারেক েফেল িদেত হেব, 
আেমিরকা ও তার �ুেসডার েজাট এটা কখনই েমেন িনেব 
না, তার মােন এই িতেল িতেল �ংস করার যু� চলেতই 
থাকেব, যা ইনশা আ�াহ তােদর অথৰ্ৈনিতক ব্যব�ােক েশষ 
কের িদেব, এবং এরই সােথ তােদর আ�জৰ্ািতক সা�াজ্য-ও। 
অথৰ্ৈনিতক অ� হেলা এমন এক তেলায়ার যার দুই পােশই 
ধার রেয়েছ, মুসিলম িবে�র মতই পি�মািব�ও এই ধরেনর 
যুে�র ঝঁুিকর মুেখ আেছ।

করনীয়ঃ এই ঐিতহািসক অিন�য়তা ও অি�রতার মুহূেতৰ্ 
�েত্যক মুসিলেমর কােছ এটাই দাবী েয েস লড়াইেয় 
অংশ�হন করেব এবং তার সােধ্যর সবটুকু িদেয় ইহুদীবাদী 
ও �ুেসডারেদর জীবন িবপযৰ্� করেব এবং চূড়া� িবজয় 
অজৰ্েন অবদান রাখেব। আজেক, আমরা ধন্যবাদ জানাই 
আ�াহেক, তারপের, মুজািহিদনেদর আ�ত্যাগ ও মরণপণ 
সংক�েক এবং তােদর দূরদশৰ্ী েনতৃ�েক েযমন, আিমর-উল-
মু’িমিনন েমা�াহ মুহা�াদ উমর (আ�াহ তাঁর উপর রহমত 
বষৰ্ন করুন), শহীদ শায়খ উসামা িবন লািদন (আ�াহ তাঁর 
উপর রহমত বষৰ্ন করুন), এবং আমােদর মুজািহদ আিমর 
শায়খ আইমান আল জাওয়ািহির (আ�াহ তাঁেক সুরক্ষা িদন), 
যােঁদর কারেণ আ�জৰ্ািতক কুফেরর মাথা, আেমিরকা, আজ 
এমন-ই এক অভূতপূবৰ্ দূবৰ্ল অব�ােন আেছ েয এর 
সা�ােজ্যর িভি�ই নড়বেড় হেয় েগেছ।



আ�াহর অনু�েহ, মুসিলমরা আেমিরকা এবং পািপ�েদর 
েজাটেক অ�তপেক্ষ দুইিট গুরু�পূনর্ যুে� পরািজত করেত 
সক্ষম হেয়েছ। িক� আমােদর এই িব�েম পেড় যাওয়া যােব 
না েয �ুেসডারেদর ইরাক েথেক িবতাড়ন এবং এই বছেরই 
আফগািন�ান েথেক স�াবয্ িবতাড়ন মােনই বৃহ�র 
আ�জর্ািতক যুে�র সমাি�।

ইসলািমক উ�াহ আজ অসংখয্ দখলদাির� ও িনেষধাজ্ঞার 
বনয্ায় েভেস যাে� আর িফিলি�ন এখনও িনদর্য় ইহুদীেদর 
দয়া ও িনয়�েন েবঁেচ আেছ, রাসূল মুহা�াদ (সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর অনুসািররা আ�মেনর মুেখ আেছ 
মািল, নাইেজিরয়া এবং েস�াল আি�কান িরপাবিলক েথেক 
পি�েম িসিরয়া, ইরাক আর পূেবর্ বামর্া, থাইলয্াে� এবং 
মুসিলমরা আেছ নবয্-উপিনেবশবাদ, ৈ�রত�, দাির�য্, অজ্ঞতা, 
�ীনহীনতা, এবং কুফেরর অ� অনুকরন ও অনুসরেনর পেথ, 
আমােদর সামেন েয পথ তা েমােটও সহজ নয়।

িক� যিদ �েতয্েকই ইসলােমর শ� ও মুসিলমেদর 
িনযর্াতকেদর িবরুে� এই সং�ােম আ�িরকতার সােথ অংশ 
েনয়, একই সােথ তার �ীন �েয়ােগর জনয্ বা�ব পদেক্ষপ 
েনয় এবং িনেজেক ও িনেজর আেশ-পােশর মানুষেদর িশিক্ষত 
ও সংেশাধন কের, আ�াহ (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) ইনশা 
আ�াহ আমােদর �েচ�ােক কবুল করেবন এবং আমােদর 
িবজয় দান করেবন শ�েদর উপের এবং আমােদর নফেসর 
উপর, এবং আমােদর ঐকয্ দান করেবন এবং আমােদর জনয্ 
�িত�া করেবন িখলাফত যার জনয্ই আমরা কাজ করিছ।

ি�য় মুসিলম, শ�েদর উপের জয়ী হওয়া এবং িখলাফত 
�িত�ার প�িত শুধু সশ� লড়াইেয় সীমাব� নয়, বরং সকল 
হালাল উপায় ও উপকরন এর মেধয্ অ�ভুর্� যার মাধয্েম 
সামিরক �েচ�া সমথর্ন পােব, শি�শালী হেব ও অ�গামী হেব 
এবং মুসিলম উ�াহর ভিবষয্েতর জনয্ এই যুে� আমােদর 
সফলতা দান করেব।
তাই, েকন েদরী করেছন?
িজহােদ আপনার দািয়� পালন করুন এখনই...
েসটা সামিরক, আিথর্ক, অথর্ৈনিতক, িশক্ষাগত, অনুে�রনামূলক 
বা অনয্ যা-ই েহাক না েকন।
ৈধযর্য্শীল ও অটল থাকুন, এবং আপনার ভাইেদর অ�ের তা 
ধীের ধীের �েবশ করান,
কারন, যু� িক� এখনও েশষ হয়িন...

ওয়াল হামদুিল�ািহ রি�ল আলািমন।

ি�য় মুসিলম, শ�েদর উপের জয়ী হওয়া এবং িখলাফত �িত�ার প�িত শুধু

সশ� লড়াইেয় সীমাব� নয়, বরং সকল হালাল উপায় ও উপকরন এর মেধয্

অ�ভুর্� যার মাধয্েম সামিরক �েচ�া সমথর্ন পােব, শি�শালী হেব ও অ�গামী

হেব এবং মুসিলম উ�াহর ভিবষয্েতর জনয্ এই যুে� আমােদর সফলতা দান

করেব।



পািক�ান আিমর্ স�ণূর্রূেপ একিট ইসলািমক ও িজহািদ আিমর্... এর একমা� 
সম�া হে� এর অিধকাংশ েরিজেমন্ট পািক�ান সৃি�র পূেবর্ই গঠন করা হেয়েছ 
কুখয্াত ি�িটশ েজনােরল ‘লডর্’ িকেচনােরর হােত। এর গঠেনর পর �থম আিমর্ 
িচফ িছেলন �া� েমসারিভ, একজন ি�িটশ েজনােরল। ডগলাস েডিভড ে�িস, 
আেরকজন ি�িটশ েজনােরল িছেলন এর ি�তীয় আিমর্ িচফ। ি�িটশ অিফসার 
ি�েগিডয়ার এে�ল এর �াথিমক ে�িনং �িত�ান ‘পািক�ান িমিলটাির একােডিম’ 
এর েগাড়াপ�ন কেরন। আেরক জন ি�িটশ কেনর্ল ে�ন্ট েটইলর ‘এসএসিজ’ – 

এর কমােন্ডা ইউিনট �িত�া কেরন। খুব একটা েযৗি�ক মেন হে� না?
যিদ দুই অিভজাত ইংেরজ ‘�ার’ ডুেরন্ড এবং ‘�ার’ েরডি�ফ একিট ইসলািম 
রাে�র (ইসলােমর দূগর্) সীমা িনধর্ারণ করেত পােরন, তাহেল েকন িকছু ি�িটশ 

বয্ি� একিট ইসলািমক আিমর্র িভি� দাঁড় করােত পারেবন না?



গে�র
অপর পা�র্

হাসান ইউসুফ

পৃ�া ৫৭ ǀ িরসােজর্�

আেমিরকানরা বাগরাম িবমান ঘাঁিটর 
িনরাপদ দূর� েথেক আরও একিট 
েহলফায়ার িমসাইল িনেক্ষপ কেরেছ। 
যা ভূিমেত েধায়া, ধূিল এবং িনরপরাধ 
উপজাতীয়েদর েপাড়া েদহাংশ ৈতির 
কেরেছ। শহীেদর র� হেত আসা 
অিত উ�মােনর সুগি� মেন কিরেয় 
েদয় আ�াহর রাসূল (সা.) এর 
এি��াই� বা দা�াল স�েকৰ্ েসই 
উি�– “তার সােথ থাকেব একিট 
জা�াত এবং একিট জাহা�াম; তার 
জা�াত হেব �কৃত জাহা�াম এবং 
তার জাহা�াম হেব �কৃত জা�াত”।1

সাত বছর ধের পিব� ভূিমেত চলমান 
ে�ান হামলার এটাই বা�বতা, িনেবৰ্াধ 
েলােকরা েয ভূিমেক ইসলামী 
�জাত� বেল।2 আমরা এখােন েবর 
করার েচ�া করব সাধারণ মানুেষর 
উপর ে�ান হামলার �ভাব এবং 
পািক�ান আিমৰ্ িকভােব এই ঘৃিণত 
কাজ কের চেলেছ।

(1) (১) হুযাইফা (রা:) েথেক বিণর্ত রসুলু�াহ (সা:) বেলেছন:
“দা�ােলর বাম েচাখ কানা, চুল কুকড়ােনা। তার িনকট থাকেব
জা�াত ও জাহা�াম; তার জহা�ামই হেলা জা�াত এবং জা�াতই
হেলা জহা�াম।”
মুসিলম, িকতাবুল িফতান, িযকরুদ-দা�াল ওয়া িসফাতুহু
ওয়ামুন মা’আহু: হাদীস নং: ৫২২২, বুখাির: হািদস নং, ৬৫৯৭
আেরা েদখুন: িকতাবুল িফতান, িযকরুদ-দা�াল অধয্ায়, হািদস
নং, ৬৫৯৭

(2) পািক�ানেক ইসলািম �জাত� বলা হেয় থােক।

সাত বছর ধের আমরা শুেন আসিছ 
আেমিরকান ে�ানগুেলা িকভােব 
সাবর্েভৗম েদশসমূেহর সাবর্েভৗম� ন� 
করেছ। আফগািন�ান সীমাে� থাকা 
হাজার হাজার েবাবা ৈসনয্, েগােয়�া 
আেমিরকানেদর অনুমিত ছাড়াই 
পািক�ান আকাশ সীমায় ঢুেক 
অপােরশন চািলেয় িনিবর্ে� েফরত 
েযেত সাহাযয্ করেছ। বলা হয়– “তুিম 
িকছু মানুষেক িকছু সময় েবাকা 
বানােত পার, সব মানুষেক সব সময় 
নয়”। আেমিরকানরা পযর্� 
আইএসিপআর (ISPR), পাক 
রাজনীিতিবদ এবং পররা�দ�েরর 
কপটতায় খুিশ হেত পারিছল না। 
এরই মেধয্ “সাবর্েভৗম� লি�ত 
হে�” এই অি�য় ম� িকছু 
আেমিরকান অিফসারেক হতাশ ও 
অবহনেযাগয্ কের তুলল। কপটতার 
এই পদর্া সরেত েবশী সময় লাগল না 
যা ইসলামাবােদর চাকররা ৈতির 
কেরেছ। যখন পািক�ানী কয্া�গুেলা 
েথেক মরণা� উপজািত এলাকায় েনয়া 
হয়, আমােদরেক েশানােনা হি�ল 
ে�ান পািক�ােনর সাবর্েভৗম� ন� 
করেছ না।

ব্য বধান 
িক� 
�� 

এবং �বলতর। 
েধঁেয় আসেছ 
একিট িমসাইল যার 
ে�ােপলােরর 
কণর্িবদারী শ� 
বয্াক�াউ� েথেক 
খুবই ��; মা� 
িতন েসেকন্ড যা 
মেন হে� অেনক 
দীঘর্ এবং……একিট 
িবকট আওয়াজ

ে�ান যু�
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আেমিরকান লিজি�ক সা�াই েথেক

উ�ারকৃত আই আর ��িমটার

ময্ানুয়য্াল ও আই আর �া�িমটার। ে�ান লক্ষয্

িঠক কের আই আর �া�িমটােরর �ারা।

আইআর �া�িমটার (বােয়) আ�াভােয়ােলট
ই� (ডােন) টােগর্ট িনধর্ারেন বয্বহার হয়।

িক� এটা শুধুমা� গে�র একিট অংশ। জনগণেক এটা েবাঝােনা হে� েয ে�ান িনিদৰ্� জায়গায় হামলা কের 
সবার েদখা ে�ােনর এক েচাখ িদেয় এবং পািক�ান আিমৰ্ ে�ান �িতহত কের এবং েগােয়�ােদর এেক্ষে� 
অেনক �িতকূলতা েমাকােবলা করেত হয়। অত্য� সততার সােথ জনগেণর কাছ েথেক লুকােনা হে� িমিলটারী 
ইে�িলেজ� এবং আইএসআই এর কাজ যারা ে�ান হামলার জন্য টােগৰ্ট িঠক কের েদয়, স�াসীেদর িদেয় 
ে�ান হামলার জন্য িচপ বিসেয় িনেয় তােদর অথৰ্ িদেয় পুর�ৃত কের। এই কােজর িবিনমেয় আেমিরকার কাছ 
েথেক �চুর পিরমাণ অথৰ্ তারা পাে�।
একিট সফল ে�ান হামলার িপছেনর ঘটনা অেনেকরই অজানা। এই েদশী 
কুলা�াররা ে�ান হামলার জন্য দরকারী িডভাইস গুেলা বািড়েত, গািড়েত 
রােখ যার ফেল এই ে�ানগুেলা লক্ষ্যব�েত সফলভােব আঘাত হােন। এই 
কুলা�াররা এর িবিনমেয় িকছু অথৰ্ পায় সেবৰ্াপির জাহা�ােমর িটেকট পায়।

িকছুিদন আেগর িরেপাটৰ্ হেত েদখা যায়, আেমিরকানরা ওয়ানা ক্যা� 
েথেকই পুেরা িমশন পযৰ্েবক্ষণ করেছ। SSG-এর একিট েকা�ানী েসখােন 
তােদর িনরাপ�া িনি�ত করিছল। আেমিরকানরা েয জায়গায় অব�ান কের 
েসখােন সাধারণ ৈসন্যেদর �েবশ িনেষধ িছল। 

আেরকিট িরেপাটৰ্ অনুযায়ী, ে�ান হামলার জন্য েসখােন একিট কে�াল রুম 
রেয়েছ যা আেমিরকান ও পািক�ািন ৈসন্যরা েযৗথভােব িনয়�ণ কের। যা 
মীর আিল নামক ক্যাে�ও রেয়েছ। েসখান েথেক সবসময় ে�ােনর 
গিতিবিধ কে�াল করা হয়। 

পািক�ান আিমৰ্র েমজর হেত শুরু কের উ�পদ�রা পযৰ্� এই লাভজনক 
েখলায় জিড়ত। এরাই েসইসব কুলা�ার যারা চালকিবহীন ে�ান সিঠক 
জায়গায় হামলা িনি�ত কের। িক সত্য বেল মেন হে�না? তাহেল আসুন 
এবার আিমৰ্েদর িনেজেদর তথ্য উপা� পযৰ্েবক্ষণ কির।

২০০৬ এর “Talibanisation of Waziristan” ৮ নং পৃ�ায় “Mil 
Aspect” িশেরানােম িনেচর িবষয়গুেলা পিরলিক্ষত হয়:-
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IR Transmitter (Left) with Ultraviolet

Ink (Right) for Marking Targets

OPS IN LIC ENVMT PECULIAR 
TO FATA8 নামক িরেপােটর্ েদখা 
যায় িকছু হামলা েযগুেলা সিঠকভােব 
করা স�ব হয়িন অথচ েসগুেলা সফল 
হেয়িছল। এই িরেপাটর্গুেলা এমনভােব 
ৈতরী করা এক েদেশর আিমর্ আেরক 
েদেশর আিমর্েক সাহাযয্ করেছ যা 
েকউ সহেজ বুঝেবনা। তােদর ন� 
িমথয্া এই সতয্েক �কাশ কের েয, 
এরা দুই েদেশর আিমর্ হেলও একই 
সং�ার মত কাজ করেছ। পািক�ান 
আিমর্ েযভােব আেমিরকান আিমর্র 
েগালামী করেছ তােত অদূর ভিবষয্েত 
পাক আিমর্ যিদ আেমিরকান আিমর্র 
গুরখা েরিজেম� হয় তােত অবাক 
হবার িকছু থাকেব না। (গুরখা 
েরিজেম� –ি�িটশ আিমর্র অধীেন 
েনপালী েয বািহনী কাজ কেরিছল)।

"আমরা জাতীয় পিরষেদ সুপািরশ 
করব, সুতরাং িচ�া করেবন না।" 

Stanford Law School & NYU 
School Of Law েযৗথভােব 
ৈতিরকৃত এক �িতেবদেন েদখা যায়, 
২০০৪ হেত ২০০৭ পযর্� পািক�ান 
সরকার এমন ভােব আেমিরকান 
সরকারেক সাহাযয্ কেরেছ যােত 

আেমিরকানরা ে�ান হামলার িবষয়িট 
খুব সহেজই অ�ীকার করেত পাের। 
িকছু সংখয্ক আিমর্ অিফসার হামলায় 
জিড়ত বেল �মাণ পাওয়া যায়। 
আেমিরকান ে�ান হামলার পরপরই 
পািক�ান আিমর্ এমনভােব েবামা 
হামলা করত যােত েকউ বুঝেত না 
পাের আেমরকানরাই হামলা 
কেরিছল। আেরকিট িনি�ত সূ� 
হেত পাওয়া মৃত েমজর জাকাউল 
হক বেলিছল-একবার আেমিরকানরা 
তােদর অনুগত পািক�ানী 
অিফসারেদর জানাল েয তারা 
েমহসুদ এলাকার একিট মা�াসায় 
ে�ান হামলা করেব। পািক�ান 
িবমান বািহনী একই জায়গায় সকাল 
দশটায় েবাি�ং করল তেব ভূল 
েবাঝাবুিঝর কারেণ ে�ান হামলার 
দুই ঘ�া পর পাক িবমান বািহনী 
েবাি�ং কেরিছল। এেত কের ে�ান 
হামলায় আহতেদর সাহােযয্ এিগেয় 
আসা েলাকজন েবামা হামলার 
িশকার হেয়িছল। এই দুই হামলায় 
৭০ এর মত েলাক িনহত হেয়িছল।

২০০৪ সােল উইিকিলকস �কািশত 
েগাপন নিথেতও পািক�ানী 
অিফসারেদর সংি��তার 

িবষয়িট পাওয়া যায়। 

একিট নিথেত আরও পাওয়া যায় পাক 
�ধানম�ী আেমিরকান অয্া�য্ািসেক 
বার বার বলেছ –“এই হামলা যতই 
চলুক, তােত েকান সমসয্া েনই, 
যতক্ষন না পযর্� আসল েলাকেদর 
হতয্া করা যায় আমরা জাতীয় 
পিরষেদ সুপািরশ করব, সুতরাং িচ�া 
করেবন না।"

িক� �ধানম�ীর জািতর �িত এই 
ল�াজনক �তারণার মেধয্ িদেয়ও 
গে�র সমাি� হয় না।



“আকােশর িদেক তাকােল আিম লি�ত হই...” 
-শাইখ আ�ু ল বাির

GKRb fvB, kvBL Avãyj evwi (Avj−vn& 
Zvi Dci ing Ki“b) m¤c‡K© GKwU 
Avðh©RbK NUbv eY©bv K‡iwQj| kvBL 
Avãyj evwi me©cÖ_g 1980 mv‡j AvdMvwb¯—
vb Av‡mb| knx` nevi c~e© ch©š— wZwb gq`v‡b 
_vKv gyRvwn`xb‡`i g‡a¨ e‡qv‡Rvô wQ‡jb| 
wZwb ˆ`wnK Mob I D”PZvi w`K w`‡q kvBL 
Dmvgv web jvw`b (Avj−vn& Dci ing Ki“b) 
GZ KvQvKvwQ wQ‡jb †h, wRnv` ïi“i cÖ_g 
eQi¸‡jv‡Z IqvwRwi¯—v‡b ¸Re NyicvK 
†LZ †h, kvBL Dmvgv‡K AvbRyi AvÇv'q 
†`Lv wM‡q‡Q| wZwb Lye Øxb`vi I ag© fxi“ 
†jvK wQ‡jb| c‡i wZwb 2012 mv‡ji wW‡m
¤^‡i Iqvbv'‡Z †Wªvb nvgjvq wbnZ nb| Avj−
vn †hb Zv‡K knx` wnmv‡e Keyj K‡ib Ges 
RvbœvZzj†di‡`Šm `vb K‡ib| - Avgxb|

GKRb fvB GKevi Zvi mv‡_ AvbRyi 
AvWv'‡Z mv¶vr K‡ib| kvBL mv`vwm‡` 
Rxeb hvcb Ki‡Zb, Ab¨vb¨ gyRvwn`xb‡`i 
gZ †ekx mZK©Zv MÖnY Ki‡Zb bv| H 
fvBwU kvBL‡K mvkª× fv‡e mZK© nevi 
civgk© w`‡jb Avi †Wªvb †Nviv‡div Kivi 
GjvKv Gwo‡q Pj‡Z ej‡jb, KviY 
AvbRyi AvWv A‡bK †Wªvb Avµg‡Yi wkKvi 
n‡q‡Q Ges †ekxi fvM mgqB GLv‡b 
k~‡b¨i Dci †Wªvb fvm‡Z †`Lv hvq| ZLb 
kvBL e‡jwQ‡jb, "Avwg AvKv‡ki w`‡K 
ZvwK‡q Pvwiw`‡K k~‡b¨i Dci  fvmgvb †Wªvb 
¸b‡Z cQ›` Kwi bv| Avwg hLb Dc‡ii w`‡K 
ZvKvB ZLb Avwg Avj−vni Kv‡Q jw¾Z nB 
GB †f‡e †h, g„Z¨y‡Zv Avj−vni nv‡Z, 
†Wªv‡bi nv‡Z †bB|" kvB‡Li GB DËi 
ï‡b fvBwU nZf¤^ n‡q coj Avi Pzc n‡q 
†Mj| Zvi Avi wKQz ejvi wQj bv|

Avj−vn& †hb Avgv‡`i‡K G ai‡bi Cgvbx 
Rhev †`b|
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সা�িতক ওয়ািশংটন েপাে�র এক িরেপােটৰ্ পািক�ানী 
েগােয়�া সং�া ও আেমিরকার সহেযািগতার কথা �কাশ 
করা হয়। িরেপাটৰ্ অনুসাের, তােদর কাছ পাওয়া তথ্য 
মেত, িসআইএ েগাপনীয় নিথ-প� ও কূটনীিতক েথেক 
পাওয়া তথ্য মেত, ে�ােনর লক্ষ্য িনধৰ্ারণ করার জন্য 
পািক�ান সরাসির জিড়ত।

দিললগুেলার মেধ্য িকছু ফাইল িসআইএ'র সহকাির 
পিরচালক িমেচল েজ. মেরল'র (২০১৩ সােল অবসর 
�া�) "কথার �স�" নােম িচি�ত েয পািক�ােনর 
আেমিরকান দূতাবােসর এ�ােসডর হুসাইন হা�ানীেক 
িনয়িমত পরামশৰ্ িদেতন।  িরেপাটৰ্িট বেল েয, নিথগুেলা 
অিতশয় েগাপনীয় িহসােব িচি�ত িছল এবং পািক�ান 
সরকােরর জন্য "কূটনীিতক ব্যাগ" িহসােব ইসলামাবােদর 
উ�পদ� কমৰ্কতৰ্ােদর েদওয়া হেয়িছল। নিথর িকছু 
িরেপােটৰ্ ে�ান আ�মেণ পািক�ােনর সরাসির জিড়ত 
থাকার �ীকৃিত েদয়। উদাহারন �রূপ ২০১০ সােলর 
শুরুেত একিট জায়গায় আঘােতর কথা বিণৰ্ত আেছ যা 
করা হেয়িছল পািক�ান সরকােরর অনুেরােধ। ঐ বছরই  
আেরকিট সূ� বেল, একিট িব�ৃত এলাকায় হামলা করা 
হেয়িছল িসআইএ ও পািক�ান েগােয়�া সং�ার িমিলত 
�েচ�ায়।

না বলা গ�ঃ ে�ােনর সােথ মানুেষর জীবন

েবশীর ভাগ পািক�ািনর কােছ উপজাতীয় এলাকায় 
চলমান যু� দূেরর িবষয়, যার �িত�িন মােঝ মােঝ তারা 
েশােন যখন িনরাপ�া বািহনী, দািয়�রত অিফসার এবং 
ন্যােটা'র রসদবহের পািক�ােনর েভতের আ�মেণর 
িশকার হয়। েবশীরভাগ পািক�ািনই এব্যাপাের সতকৰ্ না 
েয, স�ােহ ৭ িদন, ২৪ ঘ�া উপজাতীয় এলাকা িবেশষ 
কের ওয়ািজির�ােন ে�ােনর চ�র েদওয়া �ানীয় 
অিধবাসীেদর কােছ �িতিনয়ত মৃতুেক সরণ কিরেয় েদয়।
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ইসলামাবাদ, লােহার, করািচর 
সাংবািদকরা তােদর অিফস পাহারা 
িদে�। জািতর েবাঝা এইসব 
সাংবািদক ৮ বছর ধের বেল যাে� 
ে�ান শুধু সামিরকেদর মারেছ। 
েবসামিরক মানুষ হতয্া, তােদর 
বািড়-ঘর �ংস, বয্বসা ন� হওয়া 
এইসব সাংবািদকেদর েচােখ 
পরেছনা। ধের েনন একটা বড় মশা 
আপনার চারপােশ স�ােহর ৭ িদনই 
২৪ ঘ�া ঘুরেতেছ। আপিন জােনন 
েস আপনােক কামড় িদেবনা িক� 
আপনােক হতয্া করেব। এই ধরেনর 
অব�া �ানীয়েদর মেধয্ সৃি� হেয়েছ। 

একদম শুরুর িদেক ২০০৬ এর 
অে�াবের দামােদালায় একিট 
মা�াসায় ে�ান হামলা হয়। এেত ৮০ 
জন িশশু িনহত হয়। ে�ান হামলা 
ধামাচাপা িদেত পাক আিমর্ তৎক্ষনাত 
েহিলক�ার িদেয় েবাি�ং কের 
তােদর মািকর্ন �ভুেক বাচােনার েচ�া 
কের।

(৪) পািক�ান উে�খ কের মাদরাসার ঐ হামলায় ৮০ জন জি� িনহত হেয়েছ
N.Y. TIMES (Oct. 31, 2006),
(http://www.nytimes.com/2006/10/31/world/
asia/31pakistan.html?_r=1) 

তখন েথেকই সাধারন নাগিরক হতয্া 
চলেছ। সাধারন েলােকর গািড়, িবেয় 
অনু�ান, বাজার, �ুল এমনিক নারী-
িশশু যারা মােঠ কাজ কের তােদর 
উপরও হামলা হে�। 
ওয়ািজির�ােনর এমন েকােনা জায়গা 
নাই েযখােন মািকর্ন ে�ান হামলা 
হয়িন। 

‘েযৗথ �ংসা�ক কাযর্�ম’.... নািক 

িনিবর্চার েবসামিরক হতয্া

১০ জুন, ২০০৬ ডা�ােখেলর একিট 
খনন এলাকায় �িমকরা নতুন িদন 
শুরুর ��িত িনি�ল। তারা জানত 
না হাজার মাইল দূর হেত CIA এর 
ে�ান অপােরটররা তােদর টােগর্ট 
কের েরেখিছল। েকােনা এক 
অজ্ঞাত কারেন তােদর উপর হামলা 
হয়। চারিট িমসাইেলর আঘােত ২২ 
জন িনহত এবং ৪ জন আহত হয়।   

আেমিরকানরা িক �াি�কভস, �াইপার 
রাইেফলস এর জায়গায় কুঠার, শাবল, 
েকাদাল েদেখ ভয় েপেয়িছল। এর উ�র 
কােরা জানা েনই? এই ক্ষতেক 
তাি�ে�র সুের বািড়েয় িদেয় পাক আিমৰ্ 
অিভেযাগ কেরিছল- “এই হামলা লুিকেয় 
থাকা সশ� েলাকেদরেক েক� কের 
করা হেয়িছল এবং এ আ�মেন আমরা 
৪ িট েহিলকা�ার গানিশপ ও আিটৰ্লাির 
ব্যবহার কেরিছ”।৫

ক্ষত যা কখেনা শুকায়িন

আরও একিট ঘটনা যা ে�ান হামলায় 
েবেচ যাওয়ােদর শারীিরক-মানিসকভােব 
িবপযৰ্� কের তুেলিছল। ২৩েশ 
জানুয়ারী , ২০০৯ রােত উ�র 
ওয়ািজির�ােনর �ানীয়

(৫) Stanford Law Schooland NYU School of Law, Living 
Under Drones: Death, Injury and Trauma to Civilians 
from US Drone Practices in Pakistan (September, 
2012), pg 42



ও য়ািলদ িসরাজ (২২), েস পিলিটকয্াল সােয়� এ �াতক

কেরেছ এবং িবেদশী ভাষার িকছু েকাসর্ করিছল, তার অক্ষম 
হবার আেগ। িতিন বেলন,
“�েতয্ক িদেনর মত আমার বাবা হুজরােত ঘুমাি�ল ও আিম 
বই পরিছলাম। হুজরার পিরেবশ শা� হওয়ায় এখােন আমার 
পরেত ভাল লােগ। েস �ৃিতর পাতা উ�ােত িগেয় বেল-যখন 
আমােদর উপর আ�মন হয়, সােথ সােথ আমার বাবার েদহ 
কেয়ক টুকরা হেয় যায় এবং েস মারা যায়। আিম ৩-৪ িদন 
অজ্ঞান থািক িক� এখন আিম পুেরাপুির প�ু। আিম আেগ 
ি�েকট েখলতাম িক� এখন পাির না।”

না
“েশানা যায় িকছু েলাক আেমিরকানেদর ক্ষিত কেরেছ, যার জনয্ 
আেমিরকানরা তােদর উপর হামলা করেতেছ। িক� আিম বা 
আমার দািদ তােদরিক েকােনা রকম ক্ষিত কেরিছ”?

খা িলদ রিহম তার সমােজ িতিন একজন মুর�ী। িতিন
বেলন, 

“ইরাক বা আফগািন�ােন হামলার আেগ আেমিরকার েভৗগিলক 
অব�ান েকাথায়? তােদর সরকার বয্ব�া েকমন? তারা সাধারন 
মানুেষর সােথ িক ধরেনর আচরন কের, এই বয্াপাের আমরা 
িকছুই জানতাম না। িক� এখন আমরা তােদর আচরন েকমন 
তা জািন”।

“এইগুিলেক আজগুিব গ� িহেসেব উিড়েয় িদেল চলেবনা এইগুিল 
সিতয্ই মারা�ক। আমােদর উপর যা হে� তা ব� হওয়া 
দরকার”।

খা

ই সমাইল েহােসেনর ভাই ে�ান হামলায় িনহত হন। 
িতিন বেলন, 

“তার মা সারািদন েদয়ােল ঝুলােনা তার ভাইেয়র ছিব েদেখ থােক 
আর কাঁেদ”।

ে�ান হামলায় আহতেদর অিভবয্ি�

ে��েফাডর্ ল �ুল, িলিভং আ�ার ে�ান
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িবলা েরহমােনর দািদ মােঠ কাজ করার সময় িযিন মারা 
যান। নািবলা বেল,

িতিন বেলন,তা িহর আফজােলর ভাই ে�ান হামলায় িনহত হন।

ইরু�া জােনর ভাই ে�ান হামলায় িনহত হন। 
িতিন বেলন, 

“যখন েকান ে�ান হামলা হয় এবং �ােমর ৪-৫ জন েলাক মারা 
যায় তখন মেন হয় সবিকছু েছেড় িদই। যখন মৃতুয্ এতই 
িনকেট তখন পড়াশুনা িদেয় িক হেব?”

এক েনতা মুহা�দ খিলেলর বাসায় �িতেবশী ও আ�ীয়রা 
চা চে� িমিলত হয়। উপি�িতর মেধয্ হাডর্ওয়ার বয্বসায়ী 
খুসিদল খান, আরব আিমরােত গািড় চালােনা মনসুর 
রাহমান, �িতেবশীেদর মেধয্ ওবায়দু�াহ্, িশফাতু�াহ, 
রিফকু�াহ িছল। তার দুজন ভািগনা আিজজ উর রহমান, 
১৬ বছেরর ফািহম উপি�ত িছল। 

আনুমািনক স�য্া ৫ টায় তারা িমসাইেলর আওয়াজ শুনেত 
েপল। তৎক্ষণাৎ তােদর মাথা িনচু করল। িমসাইলিট 
অিতিথ খানার মাঝামািঝ এমনভােব পেড় েয, রুমিট 
পুেরাপুিরভােব �ংস�া� হয়। েসই সােথ পােশর িকছু 
বাড়ীও �ংস হয়। হামলায় ১৬ বছেরর ফািহম শুধু েবেচ 
যায়। বািকেদর মৃত েদহাংশ পেড় থােক। এই ভয়াবহ 
হামলায় েবেচ েগেলও ফািহম তার বাম েচাখ, একিট কান 
পুেরাপুিরভােব হারায়। তার শরীেরর মুখ ও বামিদক পুেরা 
পুেড় যায়। 

ে�ান হামলার ফেল এক সমেয়র ভাল ছা� খিলল এখন 
িঠকমত পড়ায় মন বসােত পােরনা। েস বেল-“ে�ান 
হামলা শুরুর পর েথেক আমার েমজাজ অ�েতই িবগেড় 
যায়, সামানয্ িবষেয়ই েরেগ যাই।”

মুহা�াদ খিলল তার পিরবােরর ৯ জন সদসয্ এবং 
মনসুর রাহমান তার পিরবােরর ২ জন সদসয্েক েরেখ 
মারা যায়। উভয় পিরবােরর একমা� উপাজর্নক্ষম বয্ি� 
িছেলন তারা। ফািহেমর িচিকৎসায় অেনক অথর্ বয্য় 
হওয়ায় তার পিরবার তােদর ক্ষিত�� বািড় েমরামত 
করেত পােরিন।৬

গত ৯ বছর ধের চলেত থাকা ে�ান হামলায় জজর্িরত 
এইসব মানুষ সব সময় িচি�ত থােক। ে�ান 
ওয়ািজির�ােনর অেনক জায়গায় ২৪ ঘ�া ঘুরেত থােক। 
চালকিবহীন এই সব মরনযে�র অনবরত শে�র কারেন 
িনরীহ মানুষজন সবর্দা িবর� েবাধ কের। েকউ জােননা 
কখন, েকাথায় েস হামলার িশকার হেব? অসংখয্ মানুষ 
ভীত হেয় পেড়েছ, কারন ে�ান মসিজদ, িবেয়র অনু�ান, 
�ু লগুেলােত পযর্� হামলা করেছ। অিভভাবকরা েছেল 
েমেয়েদর �ু েল পাঠােত ভয় পাে�, তােলবােনর ভেয় 
নয় বরং ে�ােনর েবসামিরক মানুষ হতয্ার ভয়। 
ডা�াররা বলেছ �ানীয়েদর মােঝ দুি��া, ে�াধ, ঘুম 
েভে� যাওয়া এসব সমসয্া েদখা যাে�। �ানীয় 
একজেনর অিভেযাগ, “ে�ান আমােদর মেন সব সময় 
আতি�ত কের রােখ। ঘুমােনা কিঠন হেয় পেরেছ। 
অেনকটা মশার মত। যিদও তুিম তােক েদখ না িক� 
েস েয েতামার আেশ পােশ এটা িনি�ত।৭

(৬) Ibid, পৃ�া ৭২
(৭) Ibid, পৃ�া ৮১, সুলায়মান আফরােজর (ছ�নাম) সাক্ষাৎকার, পািক�ান, ২০১২ 
Anticipatory anxiety refers to a “complex combination of a future-
oriented cognitive state, negative affect, and automatic arousal,” 
involving a “sense of uncontrollability focused on possible future 
threat, danger, or other upcoming potentially negative effects.”



পৃ�া ৬৩ ǀ িরসােজর্�

“ইয়ািহয়া িযিন ে�ান হামলায় েবেচ 
যাওয়ােদর একজন বেলন, আিম 
রােত ঘুমােত পাির না, মেন হয় এই 
বুিঝ ে�ান আসেছ। ে�ান আমার 
সম� মনন জুেড় িবদয্মান। ে�ােনর 
শ� শুনেল আিম আেলা জািলেয় 
আেলার িদেক তািকেয় থািক”।৮

হারুন কু�ুস একজন টয্াি� �াইভার 
িযিন �থম টােগর্েট েবেচ েগেলও 
ি�তীয় টােগর্েট গুরুতর আহত হন। 
িতিন বেলন,  আমরা সব সময় ভেয় 
থািক এই বুিঝ আমােদর বািড়েত বা 
আমরা েযখােনই থািক েসখােন

(৮) Ibid, পৃ�া ৮৪।

হামলা হয়। যখন গািড় চালাই, 
বািড়েত থািক, মােঠ কাজ কির িকংবা 
কাডর্ েখিল সব সময় এই ভয় 
আমােদর মেনর মােঝ উঁিক েদয়”।৯

েডিভড েরাডস িনওইয়কর্ টাইমস এর 
একজন সাংবািদক িযিন তােলবানেদর 
হােত ব�ী িছেলন। িতিন বেলন, ে�ান 
হামলার মােঝ এভােব েবেচ থাকা 
জাহা�াম তুলয্। ে�ান গুেলা সিতয্ই 
ভয়াবহ। যখন এগুেলা মাথার উপর 
ঘুরেত থােক েবাঝার উপায় েনই 
েকাথায় এগুেলা আঘাত করেব”।১০

গত কেয়ক বছের নতুন ভয়াবহতা হে� 
ি�তীয় ফাঁদ। �থম হামলার পর যখন 

সবাই আহতেদর সাহােযয্ এিগেয় 
আেস তখন ি�তীয়বার হামলা হয়। 
এর ফেল অেনক �াণহািন ঘেট। বার 
বার এ ধরেনর হামলার কারেন েকউ 
এখন সাহাযয্ করেত এিগেয় আসেছ 
না। শুধুমা� জীবেনর ঝুিক েনয়া িকছু 
েলাক ছাড়া।

হায়াতু�াহ আইয়ুব গািড় চালাি�েলন। 
৩০০ িমটার সামেনর একিট গািড়েত 
হামলা হেল িতিন এিগেয় যান 
সাহােযয্র জনয্। গািড়েত আহত 
একজন হায়াতু�াহেক পালােত 
বলিছল। হায়াতু�াহ েভেব পাি�লনা 
িক করেব? িতিন গািড়টা েথেক একটু 
সের েগেল ি�তীয় হামলািট কেয়ক 
েসেকে�র িভতর ঘেট, তােত হামলার 
িশকার েলাকিট মারা যায়।১১

(১১) Ibid, পৃ�া ৮০।
(৯) Ibid, পৃ�া ৮২।
(১০) Ibid, পৃ�া ৮০।
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ডা�ােখেলর নৃশংসতা
এ ধরেণর অসংখয্ ঘটনা রেয়েছ, 
এখােন অ� িকছু হামলার িশকার 
মানুেষর কথা বলা হল। যা আমরা 
কখেনা ক্ষমা করব না এবং ভুলব না 
তা হে�, পাক আিমর্ ও 
ইনেটিলেজনেসর দূ�েমর্র কথা। 
আেমিরকানেদর মুজািহদ ও 
উপজাতীেদর �িত শ�তা �মািনত। 
কারন উপজাতীেদর তয্ােগর িবিনমেয় 
�িতেবশী আফগািন�ােন 
আেমিরকানেদর হারােনা স�ব 
হেয়েছ। যাই েহাক পাক আিমর্র 
এতটুকু উপলি� হল না েয, তারা 
িনেজেদর মািট আেমিরকানেদর 
বয্বহার করেত িদে�।

১৭ই মাচর্, ২০১১ ডা�ােখল টাউন েস�াের ৪০ েলােকর সমাগম হয়। �ানীয় 
মুর�ী, েনতারা FATA সমসয্া সমাধােনর জনয্ একি�ত হন। সরকার 

 িনেয়াগকৃত ৩৫ জন উপজাতী েনতারা উপি�ত িছল। ৪ জন �ানীয় তােলবান 
েনতাও উপি�ত িছল। মািলক েদৗউত খান এক জন জন�িতিনিধ িযিন
িমিটং পিরচালনা কেরন। শহেরর মাঝ অংেশ এই ৪০ জন েলাক েগাল 
কের  ২ িট  ৈবঠেক পর�র  হেত ১২ ফুট দূের িমিটংরত  িছেলন।  
সকাল আনুমািনক ১০:৪৫ এ একিট ৈবঠেকর উপর আেমিরকান ে�ান 

হেত িমসাইল িনেক্ষপ করা হয়।  আহমদ েজন িযিন ৈবঠকগুেলার 
 একিটেত  িছেলন,  িতিন বেলন, “ঘূণর্নরত ে�ান হেত মূহুেতর্র  মেধয্ 

িমসাইল েছাড়া হয়। এর ফেল িতিন অজ্ঞান হেয় দূের িগেয় পেড়ন। 
তার ৈবঠেকর সবাই মারা যান। এরপর আরও িকছু িমসাইল 

েছাড়া হয় যা ি�তীয় ৈবঠেকও আঘাত হােন। সবর্েমাট ৪২ জেনর  
�াণহািন ঘেট। েবেচ যাওয়া ই�ীস ফিরদ বেলন –“সবিকছু   

�ংস হেয়িছল। এখােন ওখােন পের িছল র� ও টুকেরা 
টুকেরা লাশ।



নাম  িভ�
উেদ্দশয্  এক



পরভূেম
আ�ার খান

েমইনেরাড েথেক েসনাবািহনীর �তগামী গািড়গুেলার 
আওয়ােজ িনরবতা েভে� েগল। িমিনট খােনেকর মেধয্ই 
একিট েব�নী �ামিটেক িঘের েফলেলা। তােদর লক্ষয্ব� িছল 
মধয্েখল �াইব েথেক একজন ওয়ািজিরর বাসগৃহ িযিন 
�িতেবশী েদশ আফগািন�ােন মািকর্ন েসনাবািহনীর িবরুে� 
যুে� জিড়ত আেছন বেল জানা েগেছ। েকউ জােন না েকন 
েসনাবািহনী তাঁর সােথ যু� করেত যাে�।

�ানীয় �ামবাসীগণ মেন করেলা েসনাবািহনী সীমাল�ন 
করেছ। তাই েসনাবািহনী �ামবাসীেদর িনরাপ�া িবি�ত করার 
আেগই �ামবাসীগণ তাঁেদর অ� তুেল িনল, লক্ষয্ ি�র করেলা 
েব�নীর দুবর্ল অংেশর উপর এবং তাঁেদর কতুর্জ খািল করেলা 
জলপাই রেঙর সবুজাভ গািড়গুেলার িদেক েযগুেলা �ামিটেক 
িঘের আবতর্ন করিছল। আস� ব�ুকযুে� েসনাবািহনীর নাইন 
িডিভসনেক র��াত করােনার পর ওয়ািজিরগণ অক্ষত 
অব�ায় যু�েক্ষ� তয্াগ করেলা। েব�নীর চােজর্ থাকা অিফসার 
আহত অব�ায় িস�া� িনল েব�নী �তয্াহার করার। েসনারা 
যখন প�াদপসরণ করিছল, তখন তারা েদখেত েপল 
একজনবৃ� বয্ি� তাঁর লািঠেত ভর িদেয় �ানীয় মসিজদ 
েথেক েবর হে�। েলাকিট দৃশয্ত আিশ বছেরর হেব, িতিন 
সচরাচর শুনেত পান না। যখন িতিন উে�শয্হীনভােব তাঁর 
বািড়র িদেক যাি�েলন, িযিন মসিজদ েথেক েবর হওয়ার পূেবর্ 
ঘটেত থাকা ব�ুকযুে�র ও আরিপিজর শ� শুনেত পান িন, 
িপছু হটেত থাকা ৈসনয্রা তােক তুেল িনল এবং তােক ধা�া 
িদেয় তােদর গাড়ীর িপছেন তুলেলা। দ�েখল কয্াে�র 
উে�েশয্ তােদর �িরত ��ােনর সময় েসনা কনভয় দুজন 
অ�বয়সী েছেল েদখেত েপল যারা েমইনেরাড অিত�ম 
কেরিছল। েসনাবািহনীর জনয্ আেরা দুিট সহজ লক্ষয্, যার 

his home, indifferent to the rattle of gunfi 
e and RPGs that just preceded his 
departure from the mosque, the retreating 
soldiers pick him up and shove him in the 
back of their vehicle. On their hasty 
withdrawal towards Dattakhel Camp, the 
convoy spots two young boys walking past 
the main road. Two more soft targets for 
the company whose martial pride has been 
rubbed in the dust by the 

সামিরক মিহমা আটজন মৃত ও চারজন আহত ৈসিনেকর 
কারেণ সৃ� ক্ষত মুেছ িদে�। ঐ দুজন েছেল যােদর 
একজেনর বয়স েতর বছর এবং অপরজেনর েচৗ�, 
তােদরেকও ধরা হল এবং ধা�া িদেয় গাড়ীর িপছেন পাঠােনা 
হল। কেয়ক িমিনেটর মেধয্ নাইন িডিভসেনর ৈসনয্রা র�া� 
অহংকােরর সােথ িতনজন িনেদর্াষ বয্ি�েক ধের িনেয় এল 
যােদর কােরাই যু� করার মত বয়সী নয়। তারপর 
িজজ্ঞাসাবােদ বৃ� েলাকিট তাঁর ‘অপরাধ’ �ীকার করেলা েয, 
েস ঐ তরুণ েলােকর িপতা েয িকনা েসনাবািহনীর সাচর্ 
অপােরশেনর লক্ষয্ব� িছল। দির�েলাকিট (েয অজ্ঞাত িছল 
এই িবেদশী বািহনীর �িতেশাধমূলক আচরেণর শাসন 
স�েকর্) েস িনেজর িন�লুষতা িনেয় িনেজই িনেজর মৃতুয্র 
পেরায়ানা �াক্ষর কেরেছ।

পরিদন সকােল, দ�েখল েথেক েদাগাগামী রা�ার পাে�র্ 
�ানীয়রা িতনজেনর েদহ পঁেচ যাওয়া অব�ায় েপল। 
িতনজেনর একজন হল আনুমািনক আিশ বছেরর দাঁিড়ওয়ালা 
েলাকিট, যার চকু্ষ উপড়ােনা িছল, তাঁর েদহ ছুিরর আঘােত 
ক্ষত িবক্ষত িছল। বাকী দুিট েদহ রাখা িছল অ� বয়েসর দুিট 
েছেলর যারা েযৗবেনর শুরুেত �ান হারাল। তাঁেদর গিলত 
েদহও বলিছল অতয্াচােরর জঘনয্তম প�িতর একিট ভয়ানক 
গ�ঃ উপেড় েফলা চকু্ষ, সারা েদহ ছুিরকাঘােতর �ারা ক্ষত-
িবক্ষত করা, এিসেড েপাড়ােনা। এই অতয্াচােরর দৃশয্ িছল 
খুবই েবদনাদায়ক, এমনিক অনয্ানয্ কিঠন হৃদেয়র 
ওয়ািজিরেদর জনয্ও ক�কর িছল। 

আ�েযর্র এিট বািক িছল েসনােদরেক িকেস এ ধরেনর িবনা 
িবচাের নৃশংসতায় জিড়ত করেত বাধয্ করেলা? অবজ্ঞাপূণর্ 
দাি�কতা এবং ‘র�া� েবসামিরক বসিত’ মেন ব�মূল 
করেলা PMA েক আলাদা ভােব, তাঁেদর িনযর্াতন হে� 
একদম �� ভয়ানক যা েমরুদে� িশহরণ জাগােনার মত। পৃ�
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স�কাল ২০১২। দিক্ষণ ওয়ািজির�ােনর দ�েখেলরবিনকটবতর্ী েদাগা �ােমর একিট শা� উ� িবকাল।
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সবর্েশষ আিম ইিতহাস বইেয় ে�েনর তদ� �সে� িকছু িনযর্াতেনর কথা পেড়িছলাম। 
ঐ তদ�কারীরা িক তােদর কবর েথেক উেঠ এেসেছ, েয িবেশষ মযর্াদাপূণর্ �িত�ান 
িহেসেব েপাষােকর েভতর িদেয় এই অতয্াচােরর প�িত ��াব কের? অথবা এিট িক 
একিট েনাংরা সমাথর্ক ধারা যা FCR এর সােথ েযৗথ িনযর্াতন িহেসেব? যিদ তাই হয়, 
ইসরাইলীেদর উিচত PMA পিরদশর্ন করা এবং পয্ােল�াইনীেদর উপর আেরা অিধক 
কাযর্করী শাি� �েয়াগ করার জনয্ এখান েথেক একিট বা দুিট ৈশি�ক ধারার িনযর্াতেনর 
অধয্ায় �হণ করা।

েসনাবািহনীর পাশিবকতা, বাংলােদশ েথেক লাল মসিজদ পযর্�, মানুষেক হতবুি� কের 
েদয়। িক কের ��ত সুসভয্ ও সুপির�� অিফসার ও ৈসনয্রা এত িন��ের নামেত 
পাের? িক� েযিট সবর্ািধক হতবুি�কর তা হল অযথা ববর্রতা যা এসব পাশিবকতােকই 
িনেদর্শ কের, তা আেরা এবং আেরা তী� হেব যত আপিন উপজাতীয় েক��েল 
েপৗঁছেবন। ৈসনয্েদর িকছু অংশ েসায়ােত নৃশংসভােব বয়� েলাকেদরেক িনযর্াতন করেছ, 
তাঁেদর বয়স ৪০, ৫০ ও ৬০ এর ঘের, তারা একজন দাঁিড়ওয়ালা বৃ�েক গলায় দিড় 
েবঁেধ টানিছল েযখান েথেক তাঁর রে�র দাগযু� মুখ েদখা যাি�ল, এবং সারকথা 
িহেসেব মালাকাে�র িটনএজারেদর ফাঁিসর কথা বলা যায় যা ই�ারেনেট ছিড়েয় আেছ, 
তা সা�িতক বছরগুেলােত ঘটেছ, এগুেলা পািক�ােন ঘাত �িতঘাত ও সিহংসতা সৃি� 
করেছ। িক� যা একেচাখা িমিডয়ার েচাখ এিড়েয় যাে� তা আেরা েবিশ জঘনয্।

গত বছেরর িডেস�ের ইশা েচকপেয়ে� িকছু েসনার মৃতুয্র �িতিহংসাবশত িতিরশ জন 
�াক �াইভার মীর আিল বাজাের লক্ষয্ব� িছল এবং পিরেশেষ েসনােদর �ারা ফাঁিসেত 
ঝুলেত হয় তােদর। মালাকাে� তােলবানেদর �িত সহানুভূিতশীলতার অপরাধ েদিখেয় 
েসখানকার সাধারণ মানুষেদরেক কেয়কশত িফট উপের ভাসেত থাকা েহিলক�ার েথেক 
জীব� ছুেড় েফলা হত। ২০০৯ সােল েমহসুদ অপােরশেনর সময় েযৗথ অপােরশেনর 
আংিশক নীিত িহেসেব েসনাবািহনী �ারা কেয়কশত �াম পুিড়েয় েফলা হয়। ২০০৯ 
সােলই মািকন েথেক সারােরাঘা পযর্� েমহসুেদর বাজারগুেলা �ংস করা হয় িবমান 
বািহনীর িবমান হামলার মাধয্েম। এমনিক রাহ-এ-আজব অপােরশন শুরু করার পূেবর্ 
উ�র ওয়ািজির�ােনর ি�তীয় বৃহ�ম বািণিজয্ক েক�, মীর আিল বাজার আিটর্লারী েশিলং 
�ারা ধূিল�াত কের েদয়া হয়। বতর্মান অপােরশেনর সময় দীগেন যু� েশষ হওয়ার পর 
এবং মুজািহদীনগণ এলাকা তয্াগ করার পর েসনাবািহনীর �ারা দীগন বাজারও মািটর 
সােথ িমিশেয় েদয়া হয়। যা খুব েবিশ িবরি�কর তা হল যিদও এিট একিট ইসলামী 
�জাত�, তথািপ এখােন মসিজদগুেলা এবং মা�াসাগুেলা েসনাবািহনীর লক্ষয্ব� িহেসেব 
িনবর্ািচত হেয় আেছ। েসনা অিভযােনর সময় েসায়াত, মালাকা�, েমহসুদ, বাজাউর, 
েমাহমা�, ওরাকজাই, এবং খাইবাের শত শত মসিজদ ও মা�াসাগুেলােক ই�াকৃতভােব 
লক্ষয্ব� বািনেয়িছল িবমানবািহনী। 

একই রকম িনেদর্াষেদরেক েদাষী সাবয্� করার কূট েকৗশল উ�র ওয়ািজির�ােন আবার 
পুনরায় ঘটেছ।

�ামগুেলা পুিড়েয় েফলা, মসিজদগুেলা �ংস করা এবং বাজারগুেলা ধূিল�াত কের েদয়া, 
েগাটা উপজাতীয় বলেয়র ভূ�কৃিতেক ল�ভ� কের েদয়া এসবিকছু অিভেযােগর সােথ 
একই �� করেছঃ যারা জ�ল� েথেক ৬৫ বছর পযর্� পািক�ােনর েকান ক্ষিত কের িন 
তােদরেক েকন এসব (তােদর মেধয্ স�াসী অথবা জ�ী থাকার অিভেযাগ করা) সাবয্� 
করা হে�?
হেত পাের এর উ�র িনভর্র করেছ বৃিটশ আমল েথেক �জে�র পর �জ� 
বংশানু�িমক মানিসকতার উপর, উপজাতীয় এলাকার উপর এসব আচরেণ মেন হে� 
েযন এিট ‘এলাকােয়-গাইর’; পরভূিম। এই উপজািতেদর িচ� েযমন ‘পর’ এিট আমােদর 
মেন গভীরভােব ব�মূল হেয়েছ, এসব এেক বাধয্ কের আেরা েগৗরবময় অতীেত িফের 
েযেত। এর িশকড় চেল যায় বৃিটশ রােজর িদনগুেলােত, যখন তথাকিথত সামিরক েঘাড়- 
েদৗড়বাজ েসনারা রয়য্াল ইি�য়ান আিমর্েত েযাগ িদেয়িছল সমতল পা�াব েথেক যােত 
তারা স�ুেখর �াধীন অ�লগুেলা দখল করেত পাের, যা শতবছর ধের েসখােন আহবান 
করেছ, যােত বৃিটশ শািসত িনিদর্� েজলাগুেলার �েতয্ক বৃিটশ তােদর অধীন ও অংশ 
করার েচ�া কের। রয়য্াল ইি�য়ান আিমর্র পা�ািব েসনারা সীমা�রক্ষী বািহনী ও পা�াব 
েরিজেম�স এর অ�ভুর্� হল। উ�েরর বাজাউর েথেক দিক্ষেণর ওয়ািজির�ান পযর্� 
তারা তােদর বৃিটশ �ভূেদর সােথ িনেয় কােধ কাধ িমিলেয় IPI এর ফিকর েমা�া 
পাউই�াহ এর বািহনী এবং মুজািহদীন আে�ালেনর েযা�ােদর িবরুে� যু� করেলা। 
পা�াব ও FF েরিজেম� এর অিধকাংশ যুে�র রং, েমেডল ও স�াননা অিজর্ত 
হেয়িছল এসব যুে�র �ারা ইংলয্াে�র রানীর নােম। উপজাতীয় এলাকার উপতয্কা ও 

১৯৭১: বাঙািল মুসিলমেদরেক 
হতয্া 

লাল মসিজেদর িনলর্� িবেজতা

েসায়ােতর র�া� েবসামিরক 
বসিত

দািড়ওয়ালা বৃ� েলাকেক েমইন 
েরােডর উপর িদেয় েহঁচড়ােনা
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পাহাড়গুেলােত শত শত দমন অিভযান ও কিঠন যু� সে�ও 
বৃিটশ সরকার ও রয়য্াল ইি�য়ান আিমর্ শাি�পূণর্ 
উপজািতেদরেক মুি� ও �াধীনতা েথেক বি�ত করেত পাের 
িন। তাই তারা পিরণত হল ‘অনয্ানয্’ িহেসেব।

তারা আমােদর সবার মেন ‘অনয্ানয্’ হেয়ই রইল কারণ 
আমােদর পূবর্পুরুষগণ েকউ ে��ায় অথবা েকউ েজারপূবর্ক 
বৃিটশ সা�ােজয্র কােছ আ�সমপর্ণ কেরিছল, যা ঐ 
উপজাতীয়রা কের িন। 

 আমােদর পূবর্পুরুষগণ ে��ায় অথবা েজারপূবর্ক বৃিটশ 
রােজর ছায়ায় জীবন যাপন করেত স�ত হেয়িছল; েযখােন 
তারা তােদরেক বৃিটশ রাজে�র অধীেন আনার �িতিট 
�েচ�ােক �িতহত কেরিছল সবর্েশষ বৃিটশ ৈসনয্ উপমহােদশ 
তয্াগ না করা পযর্�। যখন পা�ােবর এক িন� ে�ণী অেনক 
িব�ৃত ইউিনয়ন জয্াক, যােক তারা িনজ ভূিম বলেতা, েসখােন 
�িতরক্ষা যু� কের দীঘর্�ায়ী �ািন েডেক এেনিছল িনেজেদর 
উপর, তখন উপজািতগণ ইসলােমর �িতরক্ষােথর্ এবং এক 
আ�াহর ওয়াে� যু� করিছল। আমরা েযন ভূেল না যাই, 
রয়য্াল ইি�য়ান আিমর্র আ��ীকৃত ‘মুসিলম’ েসনারা �থম 
িব�যুে� উসমানী িখলাফত েথেক েবর হেতও পয্ােল�াইন 
বৃিটশেদর দখেল েনয়ার বয্াপাের জিড়ত িছল, ি�তীয় িব�যুে� 
হংকং েথেক নরমা�ী পযর্� স�ুেখ েথেক েমেডল অজর্ন 
কেরিছল, এবং নানা উপােয় রানীর জনয্ তােদর জীবন 
‘উৎসগর্’ কেরিছল।

উপজািতগণ ‘অনয্ানয্’, কারণ পািক�ানী েসনাবািহনীর 
�াধীনতা-পূবর্ ইউিনটগুেলা তােদর পূবর্পুরুষেদর িবরুে� বৃিটশ 
ভারেতর সীমানা বৃি�র উ� আশা িনেয় যু� কেরিছল এবং 
‘�ােদিশক আজ্ঞা’ �ারা �েরািচত হেয়িছল, তারা এমন এক 
েলাকেদর হােত েকবল পরািজত হেত হেত ভুগিছল যারা 
কখেনাই শাসক িহেসেব পিরিচত িছল না। েযখােন েমা�া 
পাউই�াহ এবং IPI এর ফিকেরর মত তােদর সমর 
নায়কগন, েসখােন ‘আমােদর’ সুসি�ত েসনাবািহনীর বীরেদর 
উদাহরণ হে� েজনােরল মুসা খান, েয ওয়ািজির�ােন বৃিটশ 
অিভযােন সামেন েথেক দািয়�পালন কেরেছ, এবং তার নাম, 
েয উ�র ওয়ািজির�ােনর িমরানশাহ এর িনকেটর 
পাহাড়েবি�ত বয়া েচকেপা� ঐিদন সুসি�ত কেরেছ।

তারা ‘অনয্ানয্’ কারণ, পািক�ােনর অেনেকর অপছ�নীয়, তারা 
তােদর আ�াগুেলােক িব�য় করেত অ�ীকৃিত জািনেয়েছ এবং 
৯/১১ এর পর বেলেছ ‘আেমিরকা �থেম’, এবং েতর বছেরর 
েবিশ সময় ধের অিবচিলতভােব আেমিরকা, নয্ােটা এবং 
তােদর �ানীয় আ��ীকৃত েপাষা কুকুর, েযমন পািক�ান 
েসনাবািহনী, আইএসআই, এমআই, িবমান বািহনী ইতয্ািদ, 
এেদর গলার কাঁটা হেয় আেছ। এরা তারাই যারা নয্ােটা 
কে�ইনার তােদর েদেশর উপর িদেয় পিরবহেন রািজ হেত 
অ�ীকৃিত জািনেয়েছ, েযখােন আমােদর েসরা িকছু বয্ি�মুেখই

IPI এর ফিকর

 উপজাতীয় অ�ল “মু� করণ”: 
বাজাউের েসনাবািহনীেমহসুদ অপােরশন, ২০০৯

েমহসুেদ েসনাবািহনীর �ারা 
বাজার �ংস ।



�িতবাদ করেত পাের। তারা ‘অনয্ানয্’ কারণ তারা অগিণত 
ে�ান হামলা, অসংখয্ েসনা অিভযান, আেমিরকা ও নয্ােটার 
হুমিক এসব সে�ও মুজািহদীনগণেক এক দশেকর অিধক 
সময় ধের আপয্ায়ন কেরেছ, েযখােন পািক�ান এর �ল ও 
আকাশসীমােক �ুেসডারেদর জনয্ ি�-েজান িহেসেব পিরণত 
কেরেছ।

িক� এিটই িক সতয্ যা আমরা অবেচতনভােব �হণ করিছ? 
আিম সি�হান। পািক�ােন একজন বয্ি� ব�ুেদর সােথ 
আেলাচনা কের যা শুনেত পায় তা িবিভ� কািহনী। অপরােধর 
আখড়া, ডাকাত, খুনী, �তারক, েচার, গাড়ী িছনতাইকারীেদর 
িনরাপদ �গর্, উপজািতগেণর বয্াপাের এসব িনগূঢ় তথয্ এবং 
আেরা আেছ...। িক�, এক েসেক� অেপক্ষা করুন। েকউ িক 
আেছন িযিন সাধারণ এলাকার সােথ উপজাতীয় এলাকার 
অপরােধর মা�া, েযমন... চুির, খুন, মুি�পেণর জনয্ অপহরণ 
এবং গাড়ী িছনতাই... এসব অপরােধর পিরসংখয্ােনর 
তুলনামূলক িচ� িনেয় কখেনা মাথা ঘামান? গাড়ী িছনতাই, 
চুির, খুন এবং মুি�পেণর জনয্ অপহরণ এসব অপরােধর 
আখড়া িহেসেব আমােদর েমগা িসিটগুেলা েদিখঃ লােহার, 
করািচ, েপেশায়ার এবং রাওয়ালিপি�। সাবর্জনীন ধারণার 
িবপরীেত, পািক�ান েথেক েবিশর ভাগ িছনতাই হওয়া গাড়ী 
উপজাতীয় এলাকায় িগেয় পাওয়া যায় িন, বরং এগুেলােক 
সাধারণ এলাকাগুেলার পােশই পাওয়া েগেছ, িবেশষত 
েসায়ািব, নওেশরা এবং েকায়াত, এবং তােদর ে�য়ার 
পাটর্সগুেলা বড় শহরগুেলার ে�য়ারপাটর্স এর েদাকােন 
িব�য় করা হেয়েছ।

আমার িনেজর অিভজ্ঞতা এবং আমার মত শত শত 
অনয্ানয্েদর অিভজ্ঞতা েথেক বলিছ, আিম দৃঢ়তার সােথ এ 
দািব করেত পাির েয, উপজাতীয় এলাকাগুেলা সাধারণত এবং 
িবেশষ কের ওয়ািজির�ান পািক�ােনর সবর্িন� অপরাধ �বণ 
এলাকা। েকন? কারণ আপনারা এখােন পা�ােবর 
পুিলশেদরেক পােবন না। এখােন েকান অপরাধ সংঘিটত হয় 
না, কারণ উপজাতীয় বলেয় েকান পুিলশ ে�শন েনই। আপিন 
শাি�পূণর্ একিট জায়গায় একিট পুিলশ ে�শন �াপন করুন, 
আপিন শী�ই েদখেবন অপরাধ �ািত�ািনক রূপ 
লাভ করেছ। পুিলশ েসখােনই সাফলয্ লাভ 
কের েযখােন অপরাধও সাফলয্ লাভ কের। 
অপরাধ তােদর পেকট সবিদক েথেক 
টাকায় পূণর্ কের েদয়। শূনয্ 
মা�ার অপরাধ েয সমােজ 
িবদয্মান 

েসখােন পুিলেশর �েয়াজন েনই। আেরকভােব বলা যায়, 
পুিলেশর ঐ সমাজেক �েয়াজন েনই েযখােন অপরােধর মা�া 
শূনয্। এিট তােদর িটেক থাকার ��।

আপিন েসখােন অপরাধ পােবন না তার আেরকিট কারণ এিট 
একিট সশ� সমাজ। আসেল এিট সশ� হওয়ার আেগ এিট 
একিট ‘সমাজ’। এিট আমােদর শহরগুেলা েথেক পৃথক একিট 
পৃিথবী েযখােন আমােদর শহরগুেলােত সকল সামািজকতা 
দুভাগ করা হেয়েছ টাকার িমথয্া �ভু ও জড়বাদ �ারা। 
আমােদর শহরগুেলা দখল কেরেছ অকমর্ণয্রা যারা তােদরেক 
�কৃত জগত েথেক রক্ষা করেত চারিদেক িনজ� নকল 
বা�বতা সৃি� কের। এিট একিট নকল জগত েযখােন আপিন 
চল� এিটএম েথেক আগত একজন মানুেষর সােথ কথা বলেত 
পারেবন না। আর িবষয়গুেলােক জঘনয্ করেত দুইধরেনর 
অপরাধীেদর অে�র উপর একেচিটয়া অিধকারঃ এক হে� 
ইউিনফমর্ পড়া যারা নীল নকশার রা�নীিতর চতুিদর্েক ঘুের, 
(যিদ েস একজন বড় ধরেনর অপরাধী হয়, তারপরও একজন 
জলপাই সবুজাভ িহলা�) এবং অপর অ�ধারীরা হে� কু্ষ� 
েচারও ডাকাত, যােদর অিধকাংশ সময়ই ময্াগািজেন বুেলট 
থােক না এবং তারা দুইবার তােদর ব�ুক েলাড করেব, যিদ 
িতনবার না কের, তাহেল বুঝেত হেব তােদর িনেদর্াষ (পড়ুন 
অজ্ঞ) িশকারেক ভয় েদখােত এরকম করেছ।

উপজািতেদর মেধয্ বাজাউর েথেক ওয়ানা পযর্� এলাকার 
মানুষজন সবেচেয় ধনয্ মানুষ শুধু এই েদেশরই নয় বরং সারা 
পৃিথবীর মেধয্ই। তারা আমার জীবেন েদখা সবর্ািধক জনেসবী 
মানুষ, পাশাপািশ তারা সৎ, িনেভর্জাল এবং সাহসী। তারা 
আমােদর শহুের সং�ৃিতর মত নয়, তারা এেক অেনয্র সােথ 
�িত�ি�তা কের অিতিথেক অিধক আপয্ায়েনর েক্ষে�, 
এমনিক অিতিথেক সমাদর করেত েসৗজনয্মূলক যু� কের, 
েযখােন আমরা েসৗজনয্তার অভাববশত �ায়ই পেরাক্ষভােব 
অিতিথেক �� কিরঃ আপিনিক এখােন আসার আেগ েখেয় 
এেসিছেলন নািক আপিন এখান েথেক যাওয়ার পর খােবন।

 তারা এমন এক স�ািনত ও গিবর্ত মানুষ, যারা ইসলামেক
গুরুে�র সােথ �হণ কের এবং ইসলােমর জনয্ িনেজেদর

জীবন িবসজর্ন করেত ি�ধা কের না। এখােন 
উপজাতীয় সমােজর বয্পাের একিট অ�িনর্িহত

ভােলা িদক আেছ েযখােন সবর্�ই 
উপজািত ও উপজাতীয় 



সমাজ ৈবি�ক আ�মেণর িবরুে� ইসলােমর উপর িনভর্র 
কেরেছ এবং তারা মুজািহদীনগণেক আ�য় িদেয়েছন। এিট 
একিট অিত মানবীয় িবষয় যা আমরা মািল, েসামািলয়া, 
ইেয়েমন েথেক আফগািন�ােন এবং পািক�ােনর উপজাতীয় 
এলাকায় পুনবর্ার ঘটেত েদখিছ। িব�েয়র িকছু েনই, এই 
কৃি�ম জীবেনর েযসব িচ� আমরা আমােদর শহরগুেলােত 
কয্া�ােরর মত েবেড় েযেত েদিখ েসই আেমিরকার বৃহ�ম িম� 
সং�ৃিতর �ব�ারা েদখেছ করািচ, ইসলামাবাদ, লােহার, িরয়াদ 
অথবা কায়েরা েথেক হুমিক আসেছ না, বরং তা আসেছ 
ওয়ািজির�ান, আিবয়ান, মািল, এবং েসামািলয়ার উপজাতীয় 
প�া�ূিম েথেক। এিট ঐসব মুসিলম েদশসমূেহর উপজাতীয় 
অ�ল েযগুেলা নবয্-�ুেসডার েসনাবািহনীর ও তােদর 
সাং�ৃিতক আ�াসেনর �ধান লক্ষয্। এমনিক েযমন আমােদর 
সমাজ এ যুে� অনীহা ও সংশয় �ারা ে�গা�া� হেয়েছ, 
েতমিন আমােদর শ�রা ‘অনয্ানয্’ েদরেক িচি�ত করেত ভূল 
কের িন যা এর জনয্ হুমিক। আমােদর শ�রা শ� েথেক ব�ু 
�মাণ করেত বয্থর্ হয় িন। এিট জােন মুসিলম সমােজর মেধয্ 
িঠক েকাথা েথেক এর বৃহৎ পিরক�নার হুমিক আেস এবং 
এিট খঁুেজ েবর করেছ এিট েযমন ‘গৃহ ভৃতয্’ ে�ণী েথেক 
িব�াসেযাগয্ িম�, যা অবয্থর্ভােব �জে�র পর �জ� ধের 
বৃহৎ সুিবধা িদেয় যাে�।
কােজই, যতক্ষণ না আমরা সিঠক ‘অনয্ানয্’ েদরেক িচি�ত 
করেত না পারেবা যা আমােদর মেধয্ই অব�ান করেছ, যা 
�িতরক্ষামূলক আবাসন সমাজ িনমর্াণ কের উ�িত করেছ 
আমােদরই টয্াে�র মাধয্েম, যা এর িনজ েলাক বয্তীত অনয্ 
েকান শ�েক িচেন না, যার একিট িনলর্� ঔ�তয্ রেয়েছ 
িনেজর েলাকেদরেক িশকার করার যারা এেক ৬০ বছর ধের 
অকাতের বাঁিচেয় রাখেছ, এবং আমরা যতিদন না এর শ�েদর 
মুেখাশ পেড় আমােদর সােথ �তারণার ও ভ�ািমর ভান 
উে�াচন করিছ, ততিদন আমরা আমােদর িনেজেদর 
েলাকেদরেক খুন হেত েদখব এবং তােদর শহর ও �ামগুেলা 
কমেত কমেত �ংস হেয় যােব।
এখনই সময় আমােদরেকও 
সাহস স�য় করেত হেব 
শ� েথেক ব�ু �মাণ 
করার জনয্। 

ি�িটশ সা�ােজয্র �িত অবদােনর �ীকৃিত �রূপ ৭ 
ও ১০ বালুচ েরিজেমেন্টেক �দানকৃত �িফ।

যােত লা�নাকর বাকয্ িলখা:
“ঐ সকল ি�িটশ অিফসার, এিনিসও, ৈসিনক ও 

তােদর অনুসারীেদর �রেণ যারা রাজা ও েদেশর জ� 
তােদর জীবন তয্াগ কেরেছ।”
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গণতে�র নতুন মুখ



উপমহােদেশর আল কােয়দার আিমর

ভা রেতর শাহারানপুেরর মুসলমােনরা 
আবােরা একিট েগালাম জািতর পিরণিত 
েভাগ করেলা তার েখয়ালীপূণর্ �ভুর 
দয়ায়।

এই পৃিথবীর দুবর্লেদর কােছ নয্ায়িবচার, শাি�, �াতৃ� ও 
মানবািধকার এই শ�গুেলা অথর্হীন। এই সকল 
ক�না�সূত শ�সমূহেক সংজ্ঞািয়ত করার অিধকার বা 
এসব অিধকার কারা পােব আর কারা নয় তা িনধর্ারণ 
করার এক�� অিধকার রােখ পৃিথবীর শি�শালী 
জািতগুেলা। 

অদয্ জুলাই মােস শাহারানপুের িনমর্মভােব মুসলমান 
হতয্া, মুজাফফরনগর এবং আসােম মুসিলম গণহতয্া 
এসব েকান িবি�� িনযর্াতেনর ঘটনা নয় েযখােন 
�িতবারই দূঘর্টনাবশত মুসিলমরা িনমর্মতার িশকার হয়।  
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মূলত এগুেলা হে� তথাকিথত সবর্বৃহৎ 
গণতাি�ক রাে�র েনাংরািমর ফেল 
সংগিঠত ই�াকৃত গণহতয্া।  

৬৫ বছেররও েবিশ সময় ধের চলমান 
অসংখয্ মুসলমান গণহতয্া সে�ও যারা 
আজও দািব কের েয, ভারেতর 
মুসলমানরা �াধীন বা তারা েসখােন 
সমান অিধকার েভাগ কের অথবা 
তােদর জান-মাল সংকটাপ� নয় তেব 
হয় তারা অিতশয় িনেবর্াধ আর না হয় 
তারা ই�াকৃতভােব িব�েক িবপথগামী 
করেত েচ�া করেছ। 

৬ দশেকরও অিধক সমেয়র িহ�ু 
শাসেনর অধীেন সংঘিটত অগিণত 
হতয্াযজ্ঞ সে�ও যারা েজার গলায় বেলন 
েয, ভারেতর মুসলমানরা সমান অিধকার 
েভাগ কেরন বা তােদর জান-মাল 
সুরিক্ষত তারা মূলত েসই স�দােয়র 
উ�� অ�ীকার বা�বায়েনর জনয্ 
ই�াকৃতভােব  িব�েক েবাকা  বানােনার

েচ�া করেছ।  িনঃসে�েহ �াধীনতার পর 
েথেকই মুসিলম স�দােয়র মেধয্ 
অিফিসয়ালভােব পিরচািলত মুসিলম 
েনতা ৈতিরর জনয্ ভারত কেঠার �ম 
িদেয়েছ যারা িকনা েতাতা পািখর মত 
িমিডয়ায় �চািরত এসব দািব েমেন িনেত 
সবর্দা িনেজেদর দািয়� মেন করেব। 
যিদও ভারতীয় সাধারণ জনগেণর কােছ 
এই সকল দািব স�া িটিভ িবজ্ঞাপেনর 
েচেয় েবিশ সতয্ নয়। 

িবহােরর বাহাওয়ালপুর দা�া, উ�র 
�েদেশর মীরাট ও মুরাদাবাদ দা�া, 
বাবরী মসিজদ �ংেসর পের িনমর্মভােব 
জবাই কের মুসিলম হতয্া, িবদুয্ৎ�ৃ� 
কের মুসিলম হতয্া, মুজাফফরনগেরর 
গণহতয্া বা শাহারানপুেরর সা�দািয়ক 
দা�া �েতয্ক েক্ষে�ই �কাশয্ িদবােলােক 
মুসলমান েমেয়েদর সতী�হািন করা হয়। 

েসই সকল হৃদয়িবদারক ঘটনাসমূহ এটা 
�রণ   কিরেয়    েদয়   েয,   িকভােব 



     ‘              
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ইসলামপূবর্ ভারেত উ� জােতর িহ�ুরা িন� জােতর 
দিলতেদর মােঠ-ঘােট, হােট-বাজাের বা িবিভ� 
পাবিলক ে�েস স�ানহািন করত। মূলত, উ� জােতর 
িহ�ুরা এই কু�থােক তােদর পিব� অিধকার মেন 
করত। 

এমনিক আজও ভারেতর ঐিতহািসক ও �েঘািষত 
মানবািধকার কমর্ীেদরও এই ববর্রতার বয্াপাের সে�হ 
েনই। এটা এ কারেণ েয, তারা এেক উ� জােতর 
িহ�ুেদর ধমর্ীয় অিধকার মেন কের। তারা মেন কের 
েকান েগালাম জািতর শুধুমা� তােদর কতর্া �দ� 
‘অিধকার’, ‘�াধীনতা’ ও ‘নয্ায়িবচার’ িনেয় েবঁেচ থাকা 
ছাড়া তােদর আর েকান িবক� েনই। 

আর েসই একই ঘটনাই আজেকর আধুিনক িশিক্ষত 
ভারতীয় সমােজ মুসলমানেদর সােথ ঘটেছ। তাহেল 
ভারেতর মুসলমানেদর উপর এই িনয়মতাি�ক 
িনযর্াতেনর জনয্ কােক দায়ী করা হেব? েগা�ীয় 
আে�ালনসমূহেক? িবেজিপ নািক আরএসএস েক? 
উ�র �েদেশর �ােদিশক সরকারেক নািক েক�ীয় 
সরকারেক? 

আপিন যিদ �তারক ভারতীয় িমিডয়ার মাধয্েম এই 
ঘটনা�বাহ জানেত চান, তেব আপিন িব�াি� ও 
িমথয্ার েগালকধাঁধায় পড়েবন। ভারেতর বাইের 
অব�ানকারী মুসলমানেদর িনকট �তয্ক্ষ েকান 
খবেরর উৎস না থাকায় তােদর জনয্ ভারতীয় 
মুসলমানেদর ক�-দুদর্শা েবাঝা �ায় অস�ব।  
একজন বাইের থাকা দশর্েকর কােছ অেনক েমৗিলক 
�ে�রই উ�র জানা থােক না। তারা জােননা ভারতীয় 
মুসলমােনরা িক সিতয্ই মু�-�াধীন? তারা িক 
িহ�ুেদর মত সমান অিধকার েভাগ কের? তারাও িক 
ভারেতর স�ািনত নাগিরক? তােদর অব�া িক েসই 
সকল দিলতেদর েচেয় েকান রকেম িভ� যােদর 
�শর্ও করা যায়না ও যারা সমােজর িন� জাত? 

আসল কথা হল বাইের থাকা েকান দশর্ক ভারেতর 
মুসলমানেদর এই দুদর্শা বুঝেত বয্থর্ হয় কারণ তারা 
েসটা েবাঝার েচ�া কের এমন �তারক িমিডয়ার েচাখ 
িদেয় যােদর �তারণার জাল েভদ করা খুবই ক�কর 
যিদনা আেগ েথেকই িহ�ুেদর মনমানিসকতা জানা না 
থােক। এমন পিরি�িতর স�ুখীন হওয়ার পরও িক 
আপিন আবােরা তথাকিথত মুসিলম েনতােদর �ারা 
সতয্ েবাঝার েচ�া করেবন? ক্ষমা করেবন, আপিন 
যিদ এমনিট কেরন তেব তা শুধু আপনার মূলয্বান 
সময়ই ন� করেবনা বরং আপনােক িনি�তভােবই 
পুেরাপুির িব�া� কের ছাড়েব। আর এটা এ কারেণ 
েয, দূভর্াগয্বশত শুধুমা� ভারতীয় �িত�ানগুেলাই 
�া�ণেদর হােত নয় বরং রা� ক্ষমতার অনয্ানয্ সকল 
উপাদানই তােদর করায়ে�। আর এসবগুেলাই 
ভারতীয় মুসলমান ও িবে�র অনয্ানয্েদর এটা 

েবাঝােত েচ�া কের েয, ভারত খাঁিট গণতাি�ক েদশ 
েযখােন মুসলমান স�দায়সহ সকল নাগিরেকরাই পূণর্ 
�াধীনতা ও মানবািধকার েভাগ কের আর েকান মুসিলম 
িবেরাধী দা�া ও গণহতয্া হল মা� গুিটকেয়ক েগা�ীয় 
স�দায় কতৃর্ক সংঘিটত অপকমর্। 

আর এসব ফাঁকা দািব মানুেষর কােছ �মািণত করার 
বয্থর্ েচ�া �রূপ িকছু রাজৈনিতক দল মুসলমানেদর 
রক্ষাকতর্ারূেপ সামেন এিগেয় আেস। এমনও েদখা যায় 
েয, ভারতীয় সুি�ম েকাটর্ হঠাৎ কের িকছু অপরাধীেদর 
হালকা শাি� �দান কের মানুষেক েবাঝােত েচ�া কের 
েয, ভারত সিতয্ই একিট েসকুয্লার রা� েযখােন 
আইেনর শাসনেক ��া করা হয়। আর যিদ এসব 
িকছুই বয্থর্ হয় তখন বিলউড এমন একিট চলিচ� 
িনমর্াণ কের িনেয় আেস েযখােন এটা �মাণ করা হয়- 
যিদওবা মুসলমানরাই আসল অপরাধী, তবুও ভারত 
সরকার তার অেশষ কৃপায় তােদর �িত নয্ায়িবচার 
কেরেছ ও অপরাধীেদর েযাগয্ শাি� �দান কেরেছ। 

আপিন হয়ত শুেন অবাক হেবন েয, মুসিলম েনতােদর 
মেধয্ অিফিসয়াল একাংশ রেয়েছ যারা এসব চলিচে� 
উপ�ািপত কািহণীেক সতয্ মেন কের এবং ভারেতর 
শাি�কািমতা ও নয্ায়িবচােরর �শংসা কের িবে�র 
িবিভ� জায়গায় ঘুের েবড়ায়। এসব েনতারা �ায়ই েসৗিদ 
আরব ও পািক�ান সফর কের এটা �চার কেরন েয- 
ভারেতর মুসলমানরা েকবল সরকার কতৃর্ক �দ� পূণর্ 
�াধীনতাই েভাগ করেছন না বরং েকউই তােদর �িত 
েকান রকেমর অিবচার করেত পারেবনা ইতয্ািদ 
ইতয্ািদ। 

নারকীয় এই নাটেক সবেচেয় িনকৃ� ভূিমকা পালন 
কেরেছ এই সকল তথাকিথত মুসিলম েনতারা যারা 
েলাকসভা িকংবা রাজয্সভার  একিট  আসেনর  িবিনমেয় 

অেনক বছর যাবৎ 

মুসিলমেদরেক ভারতীয় 

গণত�, েসকুয্লার রা�, 

গা�ীর ভূিম ইতয্ািদ ফাঁকা 

   বুিলর মাধয্েম েবাকা 

বািনেয়েছ...
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মুসলমানেদর িবি� করেত ি�ধােবাধ কেরনা। �েতয্ক 
যুেগই ভারতীয় হতর্াকতর্ারা এসব েনতােদর যারা িকনা 
এসব িহ�ুেদর কুৎিসত েচহারাগুেলােক ঢাকেত েচ�া 
কের তােদর সামেন েরেখ েসকুয্লািরজম ও গণতে�র 
মুেখােশ কাজ কের। 

বা�বতা হল, আজ পযর্� ভারেতর মুসলমানেদর সােথ 
যা যা ঘেটেছ, তা না েকান সা�দািয়ক শি�র িনজ� 
পাতােনা েকান ষড়য� আর না েকান েভােটর 
রাজনীিতর �ারা বয্াখয্ােযাগয্ কারণ অভয্�রীণ 
রাজনীিত সমথর্ন আদােয়র জনয্ করা হয়।  আসেল এ 
সকল ঘটনার েপছেন ভারতীয় সং�ার শ� হাত কাজ 
করেছ এই লেক্ষয্ েযন এক সময়কার রাজা বাদশার 
আসেন অিধি�ত মুসলমানেদর শূ�, দিলত ও িন� 
জােতর অব�ােন িনেয় আসা যায়। আর মুসলমানরা 
যােত িহ�ুেদর �িতেরােধর মেনাবল ও শি� হািরেয় 
েফেল েসজনয্ও তারা প�িতগতভােব কাজ কের 
যাে�। 

গত কেয়কমাস আেগ মুজাফফরনগের পিরকি�ত 
গণহতয্ার অংশ িহেসেব শতশত মুসলমানেদর গণহতয্া 
করা হয়, মুসলমান নারীেদর �ীলতাহািন করা হয়, 
িশশুেদর জীব� েপাড়ােনা হয় এবং মুসলমান 
স�দােয়র বািড়ঘর ও সহায় স�ি�েত আগুন  িদেয় 

ছারখার কের তােদর শরণাথর্ী িশিবের আ�য় িনেত 
বাধয্ করা হয়। শািমলী আজ মুসলমানেদর শরণাথর্ী 
িশিবের পিরণত হেয়েছ েয শািমলীর �া�ের ১৮৫৭ 
সােলর িজহােদ নয্ায়পরায়ণ েমাজািহদেদর কােছ 
বৃিটশবািহনী েশাচনীয় পরাজয় বরণ কের। শািমলীর 
৪০ িকঃ িমঃ অদূেরই ঐিতহািসক পািনপথ অবি�ত যা 
িছল মুসলমান িবেজতােদর জনয্ িদ�ীর �েবশপথ। 
আর আজ মুসলমানেদর েসই েগৗরবময় বীর�গাঁথার 
িচ�ই মুসলমানরা ভুেল েগেছ (িহ�ুরা িক� ভুেলিন)। 
েসিদেনর েসই আফগান ও মধয্ এিশয়ায় মুসলমান 
িবেজতােদর েসনাবািহনী িবশাল িহ�ু েসনাবািহনীেক 
হঁিটেয় অিত সহেজই িবজয় লাভ করত।   

এটা ভােগয্র িনমর্ম পিরহাস েয, যারা একসময় শত 
শত বছর এই ভারত শাসন কেরেছ তােদরেকই আজ 
তােদর িনেজেদর বািড়-ঘর েথেক েজারপূবর্ক েবর 
কের েদয়া হেয়েছ। আর আজ তােদর ই�ার েকান 
দাম েনই এবং তারা জীবনযাপন করেছ শরণাথর্ী 
িশিবের। আ�জর্ািতক উে�েগর কারেণ েঘাষণা করা 
হয় েয, শী�ই শরণাথর্ীেদরেক তােদর িনজ বািড়-ঘের 
িফিরেয় েদয়া হেব! তারা েকাথায় িফরেব? িহ�ু রা� 
ভারত তােদরেক তােদর বািড়-ঘর েথেক েবর কের 
িদেয়েছ তােদর �েল েসখােন িহ�ুেদর �ান িদেত। 
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ভারেতর মুসলমানরা এই �তারণা ও েধাঁকা সহয্ 
করেত পােরনা। অেনক বছর যাবৎ মুসিলমেদরেক 
ভারতীয় গণত�, েসকুয্লার রা�, গা�ীর ভূিম ইতয্ািদ 
ফাঁকা বুিলর মাধয্েম েবাকা বািনেয়েছ। িহ�ুেদর �ারা 
েয সকল মুসলমানেদর �ািলেয় ছারখার করা হেয়েছ 
তােদর অ�েরর গভীের ে�ািথত ঘৃণা এসব ফাঁকা 
ে�াগােন আর �তািরত হেবনা। 

িন�াপ িশশুেদর কীেটর মত জল� আগুেন এমনভােব 
িনেক্ষপ করা হয় েযন তারা মানুেষর বা�া না। 
মুসলমান যুবকরা িকভােব মুহা�েদ আরাবী (সাঃ) এর 
আধয্াি�ক েবানেদর হৃদয়িবদারক কা�ার আওয়াজ 
িকভােব ভুলেত পাের? না, তারা তা কখনই ভুলেবনা। 
মুহা�দ িবন কািসম, মাহমুদ গজনবী, আওর�েজব ও 
শহীদ িটপু সুলতােনর আধয্াি�ক পু�রা িকভােব এই 
অপমান কখনও ভুলেত পাের যা িকনা এই িহ�ু রা� 
তােদর অ�ের েখাঁদাই কের িদেয়েছ? েমাজাফফরনগর 
ও শাহারানপুেরর ঘটনা িকভােব মুসলমান যুবকরা 
ভুলেত পাের যা তােদর অ�ের শ� দাগ েকেটেছ? না, 
আর কখেনাই ভারতীয় মুসলমানরা তােদর এসব ফাঁকা 
ে�াগােন �লু� হেব না। েকান দল, অিফিসয়াল 
মুসিলম েনতা, পালর্ােম� বা সুি�ম েকাটর্ েকউই 
তােদর দুদর্শা েমাচন করেত পারেব না। 

দীঘর্ ৬৫ বছেররও অিধক সময় ধের তারা চরম 
দুদর্শায় জীবনযাপন করেছ, আর  মুসলমানেদর এই 
দুদর্শা িদন িদন েবেড়ই চেলেছ। িবিভ� েক্ষে� এসব 
িহ�ুেদর মেধয্ সামানয্ িভ�তা থাকেত পাের। িক� 
মূলত তারা এক ও অিভ�; মুসলমানেদর েঘারতর 
শ�, আমােদর ধেমর্র শ�, ি�য় রাসুল (সাঃ) এর 
শ�। তারাই আমােদর জীবন, স�দ ও মযর্াদার 
�কৃত শ�। এটা কখেনাই ভুেল েগেল চলেব না েয, 
দুবর্লেদর িনযর্াতন করা ও িনপীিড়তেদর পদদিলত 
করা িহ�ুেদর মন-মগেজ ে�ািথত রেয়েছ। 

ধমর্ীয় িব�ােসর িভি�েত, িহ�ুরা হল ক্ষমতার পূজারী। 
েস তার েচেয় অিধক শি�শালী েয কাউেকই তার �ভূ 
বেল েমেন েনয়। িক� েকান িহ�ু সমােজ দুবর্লেদর 
জনয্ নীিত, ৈনিতকতা, নয্ায়পরায়ণতা, ৈধযর্ বা মমতার 
েকান �ান েনই। 

ি�য় ভারতীয় মুসলমান ভাই-েবােনরা! আপনারা এসব 
ভ�েদর ঘৃণয্ �তারণায় �তািরত হেবন না। 
আপনারাই েতা হাজার বছর ধের ভারত শাসন 
কেরেছন। আপনােদর সমেয় ভারত িছল েসানার 
পািখ। এই মুসলমােনরাই ভারতেক েগৗরবাি�ত 
কেরিছল। 

সময় এেসেছ আমােদর িনেজেদর ভিবষয্ত িনধর্ারণ 
করার। এই অপমানকর জীবন েথেক েবিরেয় আসেত 
হেল  এতিদন  ধের  আমরা  েয  বয্থর্  পথ  পরীক্ষা 

করিছলাম েসটা পিরতয্াগ কের অেপক্ষাকৃত কম 
িনি�� পথ অবল�ন করেত হেব। আমােদরেক এমন 
এক পথ েবঁেছ িনেত হেব েয পথ িন�য়তা েদয় এক 
স�ািনত জীবেনর ও মযর্াদাবান মৃতুয্র। এমন একিট 
িদেনর জনয্ সি�য়ভােব সং�াম করেত হেব েযিদন 
আমােদর কাউেকই েবদনার িনঃ�াস েফলেত বাধয্ হেত 
হেব না বা জীবন িভক্ষা চাইেত হেব না। আমােদরেক 
এমন একিট জীবন �হণ করেত হেব, েয জীবেন 
মৃতুয্ই জীবনেক সুরক্ষা েদয়। 

ি�য় ভারতীয় মুসলমান ভাই-েবােনরা! আ�াহ ও তার 
রাসুল (সাঃ) এর শ�র সামেন ঝরােনা হাজােরা অ� 
আপনােদর অিধকার পুনরু�ার করেত সক্ষম হেব না। 

েকউই আপনােদরেক আপনােদর অিধকার িদেব না 
যতক্ষণ না আপনারা জানেবন েয, িনেজেদর স�ান, ও 
অিধকার িনি�ত করেত িকভােব শি�র বয্বহার করেত 
হয়। আপনারা যিদ আজ িনেজেদর স�ান-মযর্াদা 
পুনরু�ার করেত চান ও িনেজেদর ঐিতহািসক 
েগৗরবময় িদনগুিলেত িফের েযেত চান, িনেজেদর ঘর-
বািড় েথেক েজারপূবর্ক িবতািড়ত হেয় শরণাথর্ী িহেসেব 
না েথেক িবজয়ীর েবেশ পািনপথ �া�ের িফের েযেত 
চান, তেব মু�-�াধীন ভূিম আফগািন�ােন আসুন। 
িজহাদ স�েকর্ জানুন এবং ভারেতর মুসলমানেদর এই 
স�ািনত ও িবজেয়র পেথ িফিরেয় আনুন। এই 
িজহােদর পথই িনকট অতীেত উ�ত এক পরাশি�েক 
ধূেলায় িমিশেয় িদেয়েছ আর আজ অপর পরাশি� 
একই পিরণিতর �ার�াে� এেস পেড়েছ। 

আফগািন�ােন শহীদেদর পথ ইসলামী িখলাফার পথ। 
এ পথ হল আ�াহর �ীেনর কতৃর্� িফিরেয় আনার পথ। 
এ পথ হল যারা আ�াহেক ভালবােস আ�াহর জিমেন 
তােদরেক আ�াহর সিতয্কােরর �িতিনিধ বানােনার 
পথ। এ পথ হেলা সবলেদর অতয্াচার েথেক দুবর্লেদর 
রক্ষা করার পথ। এ পথই আপনােক দুিনয়ার সংকীণর্ 
িগিরখাত েথেক উ�ার কের আেখরােতর অন� 
িব�ৃিতেত িনেয় েযেত পাের। দশেকর পর দশক 
পরাধীনতার অিভজ্ঞতা সারা িবে�র মুসলমানেদর এই 
অনুভুিত দান কেরেছ েয- তােদর স�ান িফিরেয় 
আনার একমা� পথ হে� েসই পথ, েয পেথ চলার 
মাধয্েম আমােদর পূবর্ �জ� মযর্াদার উ� আসেন 
আেরাহন কেরিছেলন।  আর এটাই হল েকারআেনর 
পথ; সাহাবা (রাঃ) কতৃর্ক অনুসৃত নবী �দিশর্ত পথ। 

এ বয্াপাের আমােদর খুব অ�ই সংশয় আেছ েয, অদূর 
ভিবষয্েত ভারেতর মুসলমানরাও একথা অনুধাবন 
করেত সক্ষম হেব েয, তােদর ভিবষয্ত আফগান 
িজহােদর সফলতার সােথ ওতে�াতভােব জিড়ত। 
ভারতীয় �িত�ানসমূহ, �া�ণ বুি�জীবী ও রাজৈনিতক 
পি�েতরা এ  সতয্  খুব ভালভােবই  বুঝেত  েপেরেছ। 



তারা জােন েয, আফগািন�ােন তােলবানেদর িবজয় 
ভারেতর রাজনীিতেত িহ�ু আিধপেতয্র জনয্ সমূহ 
িবপেদর কারণ হেব। আর তাই ভারত সরকার 
মুসলমানেদরেক এই আে�ালন েথেক দূের সিরেয় 
রাখেত চায়। েস ভয় কের েয, যিদ এ আে�ালেনর 
িছেটেফাঁটাও তােদর েদেশর মুসলমানেদর কােছ েপৗঁেছ 
তেব তােদর ভূিমর ইিতহােস রিক্ষত মুসলমানেদর সু� 
অ�িতেরাধয্ শি� তােদর িনি�� কের েফলেব। 

হািদেসর বণর্না ও সা�িতক ঘটনা �বােহর িদেক 
তাকােলই ভারেতর মুসলমানেদর উ�ল ভিবষয্েতর 
ইি�ত পাওয়া যায় যা িকনা আফগািন�ােন ইসলািমক 
আিমরাত �িত�ার সােথ িনিবড়ভােব জিড়ত। তাই 
ভারেতর মুসলমানেদর জনয্ সময় এেসেছ আফগান 
িজহােদ একিট অ�গণয্ ভূিমকা রাখার ও এ ভূিমর দীঘর্ 
৪০ বছেরর িজহাদী অিভজ্ঞতা েথেক ফায়দা িনেয় 
অনাগত �জে�র জনয্ একিট সু�র ভিবষয্ত রচনা 
করার।  



শূণয্ েথেক টাকা ৈতরী করেত চান?

একিট বয্াংক �িত�া করু�ন!

এই িবজ্ঞাপেনর েসৗজেনয্ এলান �ীনে�ন (সােবক েচয়ারময্ান, এফইিড)



এমিনেতই �হণেযাগয্, তখন অবশয্ই বৃথা হা-হুতাশ জানােনা যেথ� থােক না। 
যখন আমােদর ি�য় নবী (সাঃ) (তাঁর জনয্ আমােদর জান কুরবান েহাক) েক এই 
জিমেনর িকছু নদর্মার কীট বয্া�-িব�প কের তখন শুধু েমৗিখকভােব িন�া 
জানােল চলেব না।
আমরা, বাংলােদেশর মুসিলমেদর এই ��গুেলা িনেজেদর করেত লি�ত হওয়া 
উিচত নয়ঃ আমরা িক আমােদর েদশটােক আতাতুরেকর মি���সুত 
েসকুলািরজেমর �িতিলিপ িহেসেব েদখেত চাই? ি�িটশ দাসে�র েসই অ�কার 
িদনগুেলা-যখন একজনেক দাঁিড় রাখা বা মুসিলম নাম ধারণ করার জনয্ টয্া� 
িদেত হত, আমরা িক েসই �ৃিত আবার িফিরেয় আনব? এেদেশর িকছু কুলা�ার 
নাি�ক যারা ‘শাহবাগ আে�ালেনর’ মত �াটফমর্েক বয্বহার কের তােদর এেজ�া 
বা�বায়ন করেব অথচ সাধারণ মুসিলম যারা ইসলােমর েমৗিলক অিধকারগুেলার 
দািব জানােব তারা মিতিঝেল িনমর্ম গণহতয্ার িশকার হেব, আমরা িক এটা েমেন 
েনব? এ সবিকছু বা�বায়ন হেয় যােব আর আমরা িক নীরেব মার েখেয় যাব? 
‘জাতীয় েচতনার’ অযািচত বয্াবহার আমােদর ইসলামী পিরচয়েক ধূিলসাৎ কের 
িদেব, এটা িক আমরা েমেন েনব? ‘�িতেশাধ পরায়নতার’ বীজ সতকর্তার সােথ 

ধীের ধীের এ জািতর জনমেন বপন কের 
একিট েগা�ীেক ৈদেতয্ পিরনত করা 
হেয়েছ যােত আমরা তােদর ঘৃণা কির, 
আমরা িক এটা েমেন েনব? আমরা িক 
এটা েমেন িনেত পাির েয, ‘একা�েরর 
েচতনা’ একিট দাবানেল পিরনত হেব আর 
তা েগাটা জািতেক �াস করেব? “েয 
জািতর েনতা একজন মিহলা তারা উ�িত 
করেত পাের না” (বুখািরঃ৪৪২৫)-ি�য় নবী 
(সাঃ) এর এই হািদসিট িক আমরা ভুেল 
েগিছ? অবশয্ই আমরা উ�িত করব না 
যখন হািসনা ওয়ােজেদর মত একজন 
িবেবক বিজর্ত মিহলা এ জািতেক েনতৃ� 
িদেব! ‘যু�পরােধর’ সাজােনা নাটক বা এ 
িবষেয় েকান একিট রাজৈনিতক দেলর 
ভূিমকা িকংবা অনয্ েকান দেলর জুলুেমর 
পেক্ষ অব�ান েনয়া, এর েকানটাই 
বতর্মােন বাংলােদেশর ইসুয্ নয়। ১৯৭১ 
সােল যারা জুলুেমর িশকার হেয়িছল 
তােদর নয্ায়িবচার েদয়াও উে�শয্ নয়। 
এগুেলা তােদর মুেখর কথা...... এমনিক 
এেদেশর েসকুলািরজেমর অ�ভ� েগা�ী 
গত েদড় বছর ধের সংঘিটত তােদর 
িনদর্য় আচরণ েথেকও িনেজেদর মু� মেন 
কের। ক্ষমতা দখল কের থাকা এই কু্ষ� 
দলিটর কাজকমর্ সবিদক েথেক নীিত 
বিজর্ত যা সকেলর কােছই ��। 
পি�মবে�র মদদপু� বাংলােদেশর 
শাসকেগা�ী ইসলােমর ভুিম েথেক 
ইসলােমর নাম-িনশানা মুেছ েদয়ার 
পিরক�নায় বয্�।
ইসলােমর �িত তােদর অ�েরর অ�ঃ�েল 
লুিকেয় থাকা ঘৃণা অবেশেষ সবার সামেন 
�কাশ েপেয়েছ। তারা েয একিট মুসিলম 
সমােজ জ� িনেয়েছ, এই েসকুলার েগা�ী 
েযন েসটাই অ�ীকার করেত চায় এবং 
স�বত তারা তােদর চামড়ার রংেকও ঘৃণা 
কের। তােদর �ভুেদর অনুকরেণ তারা 
অেনকটুকুই এিগেয় েগেছ। (অিধকাংশ 
মুসিলম েদেশর শাসকেদর �ভু হলঃ 
আেমিরকা/পি�মা িব�। বাংলােদেশর 
শাসকেগা�ীর সােথ অনয্েদর পাথর্কয্ হে� 
তােদর ি�তীয় �ভুও আেছ, ভারত এবং 
তার সােথ তােদর পি�মা �ভু।) এই 
�াধীন জািতিট ধীের ধীের ভারেতর দাস 

খন  িবে�র চতুথর্ বৃহৎ মুসিলম 
জনেগা�ীেক েসকুলািরজম িগেল 
খাওয়ােনার অনয্ায় েচ�া চালােনা হয় 
তখন ‘শাি�পূণর্ িবেক্ষাভ-সমােবশ’ এবং 
‘গণতাি�ক পিরবতর্ন’ এর কথা ভুেল 
িগেয় নতুন িকছু ভাবেত হয়। যখন দুই 
হাজােররও েবশী মানুষেক এই েদেশ 
নৃশংসভােব হতয্া করা হয় এমন একিট 
দািব জানােনার ‘অপরােধ’ যা িক না 
মুসিলম িবে�র  অনয্  েযেকান  জায়গায়
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িহেসেব িবি� হেয় েগেছ। কেয়ক বছর আেগ সংঘিটত হওয়া 
িবিডআর িবে�ােহর িনমর্ম হতয্াযজ্ঞ �মাণ কের েয, 
শাসকেগা�ী ভারতেক খুিশ করেত কতদূর েযেত পাের। অ� 
িকছু ৈসনয্ যখন এই পক্ষপাতমূলক িসে�েমর িবরুে� িবে�াহ 
করল তােদর এমনভােব দমন করা হল েযন তারা 
বাংলােদশেক আ�মণ করেত আসা িবেদিশ শ�। এমনিক 
তােদর পিরবােরর সদসয্েদরও িনরাপ�া বািহনীেদর হােত 
অশালীন অবমাননার িশকার হেত হল। সবেশেষ যখন এই 
গণহতয্ার েপছেন ভারেতর পৃ�েপাষকতা �কাশ কের েদবার 
জনয্ িকছু মানুষ যখন ইশিতহার িবিল করার সাহস েদখাল 
তখন তােদরেকও স�াসী কমর্কাে� জিড়ত থাকার অপবাদ 
িদেয় না�ানাবুদ করা হল। বতর্মােন বাংলােদেশ ভারতীয় 
�ভাব শুধু রাজনীিত বা অথর্নীিতেতই সীমাব� নয়। এমনিক 
সাং�ৃিতক িদক িদেয়ও এই মুসিলম রা� ভারতীয় উপিনেবেশ 
পিরণত হে�। মসিজেদর শহর ঢাকা মূিতর্র শহের পিরণত 
হেয়েছ। আওয়ামী লীগ সরকােরর পূণর্ সহায়তায় েনাংরা ও 
জঘনয্ িহ�ু সং�ৃিত কয্া�ােরর মত িব�ার লাভ করেছ। 
মদয্পান ও মাদকাসি� বতর্মােন বয্াপক িব�ৃত। অ�ীলতা 
বতর্মােন একিট অপরােধ পিরণত হেয়েছ। সরকার দলীয় 
ছা�সংগঠন, অ�বয়সী তরুণীেদর েযৗন হয়রািন করা এবং 
এই সকল অপরােধর িভিডও ধারন কের তা �ারা হয়রািনর 
িশকার তরুণীেদর �য্াকেমল করা একিট ৈদনি�ন কাযর্�ম 
বািনেয় িনেয়েছ। এমন একিট েদশ েযখােন মানুষজন েবঁেচ 
থাকার অিধকারটাও পায় না, েসখােন ধমর্ িনরেপক্ষতাবাদীরা 
তােদর ওকালিত করেছ যােদর এই সমাজ কলুিষত করার 
অপরােধ হ� শাি�র (ইসলােম িনিদর্� অপরােধর জনয্ িনিদর্� 
শাি�) মুেখামুিখ করা উিচৎ। এইেতা েসিদন এক কনফােরে� 
ছা� সংগঠনিটর ভাইস ইউিনয়েনর সভাপিতেক মানবািধকার 
কিমশেনর সভাপিত ও ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র উপাচােযর্র পােশ 
বসেত েদওয়া হেয়িছল। এই মহান িমিটং এর উে�শয্ িছল 
বয্িভচােরর ৈবধতার পেক্ষ ওকালিত করা। ক্ষমতাসীন দেলর 
তী� ইসলাম িবে�ষ েবাঝা যায় সংিবধান েথেক ‘মহান 
আ�াহ্ র �িত পূণর্ আ�া’ েলখািট যা আেগ েথেকই অকাযর্কর 
িছল, তা তুেল েদওয়ার মাধয্েম! সুতরাং, েকন একজন মুসিলম 
ধমর্ িনরেপক্ষতার উপর িভি� কের �িতি�ত এই িসে�েমর 
�িত এক পয়সারও আনুগতয্ করেব? েকন একজন এই 
িসে�েমর আইন কানুন েমেন চলেব েয িসে�েমর ৈবধ-অৈবধ 
িবষয়গুেলা এমন সংিবধান �ারা িনধর্ািরত েয সংিবধান 
আমােদর রেবর নাম ও সহয্ করেত পাের না? ইসলােমর 
েকাথায় আপিন েদখেবন েয লক্ষ লক্ষ মুসিলমেক এই দূিষত 
‘গণতাি�ক �ি�য়ায়’ িশকলব� কের রাখাটােক নয্ায়স�ত 
বেল মেন করা হে�? েকন আপিন এমন একিট অ�কার 
সুড়ে�র েভতর িদেয় যােবন েয সুড়� ৈতির করা হেয়েছ 
আপনােক এমন একটা পিরি�িতেত িনেয় যাবার জনয্ েযখােন 
আপনােক পি�মােদরই দাস হেয় থাকেত হেব? এই 
অকাযর্কর পেথ আমােদর কমর্শি� িবন� করা েথেক িফের 
আসার জনয্ িক আলেজিরয়া, তুর� এবং সবেশেষ িমসেরর 
অিভজ্ঞতাগুেলা যেথ� নয়? �বাদ আেছ, বারবার িবিভ� ভুল 
কের একই ফল পাওয়াটা েবাকািম নয়, বরং েবাকািম হল 
একই ভুল বারবার কের িবিভ� ফল আশা করা। আমােদর 
অবশয্ই এই িসে�েমর সােথ িনেজেদর েবিড়ব� করা উিচৎ 
না েয িসে�েম আমােদর জনসাধারণেক িকছুই  েদবার  েনই। 

মিতিঝল ও সাতক্ষীরায় ঘেট যাওয়া গণহতয্াগুেলার কারেণ 
আমরা েযন আমােদর উ�ীপনা না হািরেয় েফিল। চলুন, 
আমরা �মাণ কের িদই েয মৃতুয্দ�ােদশ, �হসনমূলক িবচার, 
েনতৃ�ানীয় ইসলামী বয্ি�েদর ফাঁিস এবং সবর্েশষ বয্াপক 
হাের িবচার বিহভূর্ত হতয্াকা�- এগুেলার েকান িকছুই 
আমােদর পেথর বাঁধা হেয় দাড়ােত পারেব না। েয উ�ীপনা 
এেদেশর যুবকেদর ইসলাম ও মহানবী (স�া�াহু আলাইিহ 
ওয়া সা�াম) এর িবরুে� এক নাি�ক �গােরর ছিড়েয় পড়া 
িবষ দমেন অনু�ািণত কেরিছল, আসুন আমরা তােদর েস 
আশা পূরণ কির। আলহামদুিল�াহ্ , েদেশর জনসাধারেণর 
অিধকাংশই এখন িনবর্াচেন েভাটদােনর িবপেক্ষ। এখন 
আমােদর সময় এক ধাপ এিগেয় িগেয় আরও অথর্বহ িকছু 
করার। যখন বয্ালট পিরবতর্ন আনেত বয্থর্ হয়, েযটা 
সবসময়ই হেয় থােক, তখন বুেলট পিরবতর্ন আেন। এখন 
আমােদর সংগিঠত হওয়া উিচৎ একিট জনি�য় ও সবর্বয্াপী 
িব�েবর জনয্। হয্াঁ, এখন আমােদর সময় িবে�াহ করার। 
শুনেত যতই কেঠার লাগুক না েকন, হাজী শরীয়তউ�াহ্ র এই 
জিমেন এই অতয্াচারী শাসনতে�র িবরুে� সশ� িবে�াহই 
আমােদর �েয়াজন। েসই সােথ চলুন, আমরা ফরােয়জী 
আে�ালেনর েসই উ�ীপনার পুনজর্াগরণ ঘটাই আর আমােদর 
আসল েশকেড় িফের যাই। আমােদর বয্ি�গত ও সমি�গত 
জীবেন ইসলােমর পুনজর্াগরণই আমােদর  উ�র হওয়া  উিচৎ 

বাংলােদেশর শাহবােগর গণজাগরণ
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তােদর �িত, যারা এই মুসলমােনর েদশ 
বাংলােদশ েথেক ইসলামেক উে�দ 
করেত চায়।

বায়তুল মুকাররম মসিজেদর িনকট� েদাকােন পুিড়েয় েদয়া েকারআেনর 
িদেক তািকেয় আেছ মুসিলমরা।

আ�াহ ও তার রসুলেক অবমাননাকারী েগাড়া নাি�কেদর �চারণার 
�িতবাদ জানাে� বাংলােদিশ মুসিলমরা।

"তারা মুেখর ফঁুৎকাের আ�াহর নূরেক 
িনিভেয় িদেত চায়, িক� আ�াহ তাঁর 
নূরেক পূণর্রূেপ িবকিশত করেবন যিদও 
কােফররা তা অপছ� কের।"

(আল কুরআন)
এ কথা মেন রাখা উিচৎ েয উপেরা� 
আয়াতিট উহুদ যুে�র পর িহজরেতর 
তৃতীয় বছের নািজল হেয়িছল। মুসিলমরা 
সেবমা� পরাজেয়র �ািনেত ভুগিছল। 
ইসলাম- শুধুমা� কেয়ক হাজার 
অনুসারীেদর িনেয় মদীনায় সীমাব�; আর 
অনয্িদেক সম� আরব ইসলােমর নাম 
িনশানা মুেছ িদেত ব�পিরকর। �বল 
বাতােসর মােঝ িনভু িনভু েমামবািতর মত 
ইসলােমর আেলাও িনেভ যাবার মতন 
ভয়ানক পিরি�িতেত পেড়িছল। এই 
িবপ�নক পিরি�িতেত আ�াহ্  এই 
আয়াত নািজল কের িন�য়তা িদেলন েয 
ইসলােমর আেলা পূণর্রূেপ িবকিশত হেবই, 
কািফররা তা যতই অপছ� করুক না 
েকন। 
আজ আমরা েদখেত পাি�, হাজােরা 
শহীেদর রে�র িবিনমেয় পি�ম আি�কার 
দূরতম �ান েথেক শুরু কের বাংলােদশ ও 
বামর্ায় মুসিলম উ�াহর জনয্ নতুন েভােরর 
আেলা উঁিক িদে�; তাহেল চলুন আ�াহ্ র 
তার �ীেনর নূর পূণর্রূেপ িবকিশত করার 
ওয়াদার উপর পূণর্ আ�া েরেখ আমরা 
আবার মাথা উঁচু কের দাঁড়াই, �াচয্ ও 
পি�েমর কািফররা তা যতই অপছ� 
করুক না েকন। 

আ�াহ ও তার রসুল অবমাননার �িতবােদ িবে�ােভর সময় RAB অব�ান



আমরা নবুয়য্ােতর প�িতেত িখলাফাহ �িত�ার জনয্  

শায়খ আবু দুজানা আল পাশা
(আ�াহ তােক েহফাজত করু�ন।) 

আহবান জানাই। এমন িখলাফাহ নয় যা িবি��তা, িমথয্া, চুি� ও ওয়াদা 

ভে�র মেধয্ িদেয় �িতি�ত হয়। 

আমরা এমন িখলাফাহ চাই যা নয্ায়পরায়ণতা, পার�িরক পরামশর্, 

স�িত ও একতার িভিৎতেত �িতি�ত।

 এমন িখলাফাহ নয় যা িনদর্য়তা, মুসিলমেদর েথেক িবি��তা, 

তাওহীেদর পতাকাবাহীেদর হতয্া এবং মুজািহদেদর কাতারগুেলার মেধয্ 

মতিবেরাধ ৈতরীর মাধয্েম �িতি�ত। 
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তর্মােন আমরা একিট যুেগর �াি�কাল পার করিছ। েযেকােনা যুেগর েশেষ, ভিবষয্ৎ হয় সাধারণত 
অ�� ও কু য়াশা�ন। যিদও এই অ��তার মধয্ িদেয়ই একিট িবষয় েসাজাসুিজভােব বেল েদওয়া 
যায় েয, পুঁিজবাদ আর েবিশ সময় ধের পৃিথবীেত তার গিত ধের রাখেত পারেব না। ৈবি�ক 
অথর্ৈনিতক সংকেটর ফল �রূপ, পঁুিজবাদী বয্ব�া তার অি�ম মুহুেতর্ েপৗেছ িগেয়েছ।

পঁুিজবােদর মূল কথা হে�, পঁুিজবাদী বয্ব�া একিট িনিদর্� 
বয্ি� �াত�বাদ, একিট সমাজ বা একিট রা� যার িপছেন 
শুধুমা� পুিঁজ আহরেনর িনিমে�ই পঁুিজ আহরন করার 
“�জ্ঞা” কাজ কের। একজন বয্ি� িযিন এই িভি�র উপর 
িনেজর কমর্সমূহেক নয্ায়স�ত বেল মেন কের, পৃিথবীেত 
মানুেষর ছলনাময় কতৃর্�েক �িত�া করার অনুস�ােন বয্� 
থােক, িতিনই মুলত একজন পঁুিজবাদী।

এটা েমােটও জরুির নয় েয তােক স�দশালী হেত হেব। 
উসমান িবন আফফান (রািদয়া�াহু আনহু) িছেলন অতয্� 
ধনী িক� িতিন একজন পঁুিজবাদী িছেলন না। একইভােব 
উপমহােদেশর ে�ক্ষাপেট েশঠ ওয়ালী ভাই ও (িখলাফত 
আে�ালেনর, ১৯১৯-১৯২৩, পিরচালনা পিরষদ এর �ধান) 
একজন অতয্� ধনী বয্ি� িছেলন িক� পঁুিজবাদী িছেলন 
না।

পঁুিজবাদ এর মূল �রূপ হে�, পঁুিজ হে� স�েদর অনয্ায় 
বয্বহার এর ফল। যখন স�েদর মূল উে�শয্ হেয় যায় 
অসীম পিরমােন বিধর্তকরণ, তখন স�দ হেয় যায় পঁুিজ। 
এই অেথর্ পঁুিজ হে�  েলাভ  ও  লালশার  ব�গত  রূপ। 

একজন পঁুিজবাদী দুেটা েরােগর দাস (আবদ আদ িদরহাম 
ওয়াদ িদনার)। একজন পুিজবাদী িব�াস কের েয 
স�েদর সিঠক বয্বহার হে� �মাগত এর পিরমান বৃি� 
কের যাওয়া। তাই �েতয্ক কমর্জীবী, কৃষক ও সহায় 
স�লহীন পুিজবাদী এই ‘�জ্ঞা’েক েমেন েনওয়ার সােথ 
সােথই তার চরম দাির�তার পরও িনেজেক পঁুিজবাদী 
িহেসেব সাবয্� করেলা।

একিট পঁুিজবাদী অ�েরর সােথ সবেচেয় ভাল িমল পাওয়া 
যায় এমন একিট সমােজর যা ‘উপেযাগবাদী’ মূলনীিতগুেলা 
�হন কেরেছ। েযেহতু পঁুিজ আহরন বয্তীত কামনার অ� 
অনুকরণ স�ব নয়, তাই একিট পুিজবাদী সমাজ হে� 
এমন এক বয্ব�া যার বয্ি� পযর্ায় হেত শুরু কের 
সামি�ক পযর্ােয় কমর্গুেলা স�াদন হয় মূলত একটা 
উে�েশয্ই আর েসটা হে� সেবর্া� পিরমাণ পঁুিজ উে�ালন 
করা। পঁুিজবাদী সমােজর বাজার নােম একিট ��া থােক 
যা সমােজর �িতটা েক্ষে� কতৃর্�শীল। একিট পিরবাের 
স�ানেদর পড়ােনা হয় যােত তার মাধয্েম সেবর্া� পিরমান 
পঁুিজ  উ�েলান  করা  যায়। একিট  পিরবােরর  িববােহর 

ব



সত্য হে� এই েয, 
পুঁিজবাদী ব্যব�ায় েকান 
ব্যি� অস�ূণৰ্ টুকরায় 

পিরণত হয়। মমৰ্ উ�ার 
করা একিট ভাষার েখলায় 

পিরণত হয়(!)। েকান 
ব্যি�েকি�ক বা সমি�গত 

কাজ িব�ােসর িভি�েত 
অথৰ্পূণৰ্ ভােব ব্যাখ্যা করা 

যায় না। 
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��াবগুেলা আেস মূলত ‘ভাবী’ বর ও কেনর অথর্ৈনিতক 
অব�ােক মাথায় েরেখ। �িতটা কােজর মুলয্ িনরূপন হয় 
মুলত ‘অথর্’ ও পঁুিজবাজার এর িভি�েত। পুিজবাদী সমাজ 
বয্ব�া যথারীিত ‘সভয্ সমাজ’ নােম পিরিচত, এখােন 
‘ধেমর্র’ স�ূণর্ �তয্াখয্ান করা হয়।

একিট সভয্ সমােজ বয্ি�র কােজর মূলয্ িনরূপন ধেমর্র 
‘বাণী’ বা িনেদর্শ এর �ারা করা হয় না বরং তার (বয্ি�র) 
অথর্ পুি�ভূত করার উপর িনভর্র কের এ িবষয়িট। 
পুিজবাদী সমােজর সেবর্া� গুরু�বহ িবষয়িট িনধর্ারণ করা 
হয় ‘দাম’ �ারা যা বাজার িনধর্ারণ কের েদয়।

একিট পুঁিজবাদী সমােজ (েযমন িলবােরল েডিমে�িস) সভয্ 
সমাজ সমৃি�সাধন কের িকছু �িত�িতর উপর িভি� 
কের। েযমন-

১. িব�ােসর �াধীনতা

২. বয্ি� �াধীনতা েযখােন বয্ি� িনেজই িনেজেক 
পিরচালনা কের এবং েস েযেকােনা ধরেনর বাধয্বাধকতা 
হেত মু� এবং েস মু�ভােবই তার পছ�নীয় িচ�ােক 
�হন বা বজর্ন করেত পাের।

৩. সমতার নীিত েযখােন সকল বয্ি�ই সমান এবং এই 
দু� বয্ি�পূজার �ে� ��ািধকারী।

৪. সিহ�ুতা েযখােন �েতয্ক বয্ি�েক অেনয্র মত 
�কােশর �াধীনতােক স�ান করা উিচৎ।

এসকল মুলনীিতগুেলা গঠন করা হেয়েছ মুলত আধুিনক 
জ্ঞানত� েক িভি� কের যা একজন মুিমেনর িব�ােসর দুিট 
মূলনীিতর সােথ সাংঘিষর্ক।

১. �থমত, মানুষ আ�াহর ‘আবদ’ বা েগালাম েযখােন 
‘মডর্ািন�’েদর মেত মানুষ একটা আ��তয্য়ী ও �িনভর্র 
স�া যার ‘সৃি�কতর্ার’ �েয়াজন েনই।

২. জীবেনর মুখয্ উে�শয্ হে� শতর্হীন ও পূণর্রূেপ 
আ�াহর িনকট িনেজেক সঁেপ েদওয়া আর তথাকিথত 
‘মডর্ািন�’রা মেন কের জীবেনর উে�শয্ হে� পৃিথবীেত 
মানুেষর   �ভু�   ও   সাবর্েভৗম�   চািপেয়   েদওয়া।

েযখােন আমরা ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ েত িব�াস কির, তারা 
মানুষেকই ৈদব ক্ষমতা �দান কের েরেখেছ। েযেহতু পঁুিজবাদ 
একিট বয্ব�া িহেসেব ‘modernist ideals’েক ধারন করার 
েচ�া কের, এটা বলা ভুল হেব না েয পঁুিজবােদর ‘মমর্বাণী’ 
হে� ‘লা ইলাহা ই�া ইনসা’ অথর্াৎ মানুষ ছাড়া েকােনা ইলাহ 
েনই। সুতরাং পঁুিজবাদ মূলত আ�াহ (সুব.) তার রসুলগন 
(আ:) এবং যত ‘ই�াহীমী’ �ীন আেছ তার িবরুে� িবে�াহ 
েঘাষনা কেরেছ।

যিদও পঁুিজবােদর উ�ান হয় প�দশ ও েষাড়শ শতা�ীেত, 
পি�মা স�াজয্বাদী শি�র রা�ীয় পৃ�েপাষকতায় (েযখােন 
আেমিরকার মূল অিধবাসী েরড ইি�য়াে�র সুেকৗশেল সিরেয় 
েদওয়া হয়) এিট স�াসী রূপ ধারন কের এবং ি�িত লাভ 
কের। উনিবংশ শতা�ীর েশষ িদেক এিট রা� বয্ব�া িহেসেব 
সারা িবে� আিধপতয্ িব�ার করেত সমথর্ হয় (যিদও 
পঁুিজবাদী কখেনাই বয্ি� ও সামািজক পযর্ােয় আিধপতয্ 
িব�ার এ সফল হয় িন)। 

িক� িবংশ শতা�ীেত এেস পুিজবােদর পতন আর� হয়। 
বতর্মান ে�ক্ষাপেট পঁুিজবাদ বহুমুখী সমসয্ার স�ুখীন। 
সবেচেয় বড় েয সমসয্ািটর স�ুখীন আজ পঁুিজবাদ তা হেলা 
বুি�বৃি�। েয ‘মডর্ািন�’ ও ‘বুি�বৃি�ক’ দশর্ন পঁুিজবাদ েক 
আিধপেতয্র চুড়ায় িনেয় যায় তা যুি�বেল ‘�া�’ বেল 
�মািনত হয়। েযসকল বুি�বৃি�ক আে�ালন পুঁিজবােদর 
‘েপৗরািণক গাথা’ িবিনমর্ােণর জনয্ দায়ী েসগুলােক ‘েপা� 
মডর্ািনজম’ বলা হয়।

‘েপা� মডর্ািনজম’ এর মূলত �ব�াগন িছেলন িমেচল 
ফুকা�১, েদির�া২, িলওটাডর্৩ ও রিটর্৪। ‘মডর্ািনজম’ পরবতর্ী 
বু�ীজীিবরা যুি� িদেয় �মান কের েয পঁুিজবােদর মুল িব�াস 
েযমন ‘�াধীনতা’ ও ‘�গিত’ এসব অসারই নয় অস�বপরও

(১) Michel Foucault (মৃতুয্. ১৯৮৪) ফরািস দাশর্িনক, সমাজিবজ্ঞানী, ঐিতহািসক 
এবং সািহতয্ সমােলাচক।
(২) Jacques Derrida (মৃতুয্. ২০০৪) ফরািস দাশর্িনক িযিন theory of 
deconstruction তে�র জনয্ খয্াত।
(৩) Jean Francois Lyotard (মৃতুয্. ১৯৯৮) ফরািস সািহিতয্ক িযিন তার 
"Articulation of Post-modernism" এর জনয্ খয্াত।
(৪) Richard McKay Rorty (মৃতুয্. ২০০৭), মািকর্ন দাশর্িনক।
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বেট। বা�বতা হে� এই েয একিট পঁুিজবাদী সমাজ 
ব্যি� সমাজ হেত িবি�� হয়। সকল িকছু ভাষা িনেয় 
েখলাই হেয় যায়। েকান কাজই তা ব্যি�গত েহাক বা 
সামি�ক েহাক তার সােথ ‘িব�ােসর’ েকান স�কৰ্ 
থােক না। তাই পঁুিজবাদী ব্যি�� সব সময় িবেভেদ 
রত থােক। 
পঁুিজবাদী ব্যব�া েয ি�তীয় বৃহৎ সমস্যার েমাকােবলা 
করেছ তা হে�, েয সম� �িত�ান এটােক জীিবত 
েরেখিছল এগুেলা আশংকাজনকভােব কমেছ। পুিজবাদ 
বাজার ব্যাব�া একেচিটয়াভােব িনয়�ন করত িকছু 
ব্যাি� বা েগাি�। এই জন্য �িতেযািগতা িবিলন হেয় 
যাে�। বাজার ব্যাব�া কাযৰ্কর ও ন্যায়স�ত নয়। এবং 
মুল্য িনধৰ্ারেণর েকান মাপকািঠ েনই। পুিজবাদী পন্য ও 
অথৰ্ বাজার এর �ায়ী ৈবিশ�্য হে� ভারসাম্যহীনতা। 
পুিজবােদর েয স�ট শুরু হেয়িছল ২০০৭ সােল তা 
আজ অবিধ েশষ হয়িন।
�িত�াগত স�েটর অন্যতম বড় কারণ যা পুিজবাদ 
ব্যব�া েমাকােবলা করেছ তা হল- আে�ালনিট 
�িতি�ত হেয়েছ পুিজবাদী ব্যব�ায় ধীের ধীের স�ৃ�

হওয়া উ�মানীয় ব্যি�বেগৰ্র উপর িভি� কের। েযরকম 
আমরা জািন, সবেচেয় দৃশ্যমান পঁুিজকরণ স�� 
হেয়িছল যখন পঁুিজবােদর পূণৰ্িবকাশ উ�মানীয়েদর 
িছল। উ�মানীয় সংগঠেনর কমৰ্চারী (ব্যবসায়ী 
স�সমূহ এবং গণতাি�ক দল সমূহ), যারা পুঁিজবাদী 
ব্যব�া কাঠােমার িভতের কাজ কেরেছন, পুঁিজবাদী 
শাসনব্যব�ার জন্য সং�াম কেরেছন। এইভােব তারঁা 
এই ব্যব�ায় আ�-সংেশাধন �ি�য়ার মত েসবা িদেয় 
েগেছ। পুিজবাদী ব্যাব�া িঠক থাকার িপছেন এইসব 
সামািজক গনতাি�ক দলসমূেহর গুরু� িছল অপিরসীম 
যা েকইেনর কাজ েথেক বুঝা যায়। 
বতৰ্মােন পুিজবাদী রা� এমন ভােব কমৰ্ী আে�ালনেক 
সপৃ� কেরেছ েযখােন তােদর ন্যায্য দাবী আদায় �ায় 
অস�ব। এটা ঘেটিছল যখন ইউেরাপ ও আেমিরকার 
বৃহৎ অংশ (িবেশষ কের ছা�, েবকার, েপশনেভাগী) 
তারঁা রাজনীিত েথেক দূের িছল এবং উৎপাদন খােত 
তােদর িবচরন খুব সামান্যই িছল। পি�মা 

কমৰ্ী আে�ালন এখন �লািভিষ� হেয় েগেছ  “নতুন 
সামািজক আে�ালন” েযমনঃ- সমঅিধকার, 
পিরেবশবাদী এবং েগ আে�ালন (েগ আে�ালেনর 
েঘার সমথৰ্ক �য়ং বারাক ওবামা িনেজ)। আর এইসব 
আে�ালন পুিজবােদর েমৗিলক �েমর েকান অংেশর 
িভতেরই কাজ করেত পারেব না।
পুিজবাদী ব্যব�ার জনি�য়তা হারােনার তৃতীয় বৃহৎ 
কারন হে� গনতাি�ক ব্যব�ার ভা�ন। িমিডয়ােত 
পুিজবাদী ব্যব�ার েদৗরাে�্যর জন্য সাধারন জনগেনর 
জনমেতর েকান গুরু� থােক না। তথািপ িমিডয়া 
জনমতেক িনেয় ব্যাবসা কের। গণতাি�ক ব্যব�াও 
আে� আে� তার �হনেযাগ্যতা হািরেয় েফলেছ। �চার 
হে� গনতাি�ক ব্যব�ার �ধান মূলধন। ইউেরােপ 
ধারাবািহকভােব েভাটারেদর উপি�িত কমেছ। ১৯৪৫ 
সাল েথেক েকান আেমিরকান ে�িসেড� 
সংখ্যাগির�তায় েমাট জনগেণর তুলনায় জয় লাভ 
করেত পাের িন। েকন মানুষ েভাট িদেব েযখােন 
িমিডয়া এক স�াহ আেগই েক িনবৰ্াচেন পাশ করেব 
(স�াব্য) তা বেল েদয়। এই জন্য অেনক ইউেরাপীয়ান

রাজৈনিতক িবে�ষক রাজনীিত স�েকর্ আ�হী নয়। 
েহবারমাস, একজন শীষর্�ানীয় জ্ঞানত�িবদ 
আধুিনকবাদী/পুিজবাদী রক্ষক বেলন, পার�িরক 
সমেঝাতা এমনভােব িবকৃিত হেয়েছ েয , গণতে�র 
মেধয্ সংলােপর েকান �ান েনই। িঠক একই ভােব 
এিলয়ান েভদউ বেলন, গণত� হে� একিট িশকল যা 
�ারা জনগেণর েঘাড়াগুেলােক পুিজবােদর আ�াবেল 
েবঁেধ রাখা হয়। 

চতুথর্ত, শীষর্�ানীয় পুিজবাদী রা�গুেলা এেকর পর এক 
সামিরক পরাজয় বরণ করেছ। আেমিরকা বাধয্ 
হেয়িছল ইরাক েথেক চেল েযেত, েযখােন তােদর 
উে�শয্ পুেরাপুির প� হেয়িছল। আেমিরকা 
আফগািন�ান েথেকও অপমানজনকভােব ৈসনয্ 
�তয্াহার করেছ যখন বিলিভয়া, ইেকােয়েডার, 
েভিনজুেয়লা এবং িকউবা আেমিরকার আিধপতয্বাদেক 
স�ূণর্ভােব পরািজত কেরিছল লয্ািটন আেমিরকােত।



হযরত মুহা�াদ (সাঃ) এর সময়কাল েথেক 
শুরু কের উসমানী িখলাফেতর খলীফা আ�ুল 
হািমেদর শাসনকাল পযর্� মুসিলম সমােজ 
ইসলামী বয্াংক বা ইসলামী আইন পিরষদ- 
এগুেলার েকান অি�� িছল না।
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েযেহতু পুিজবািদ ব্যব�ার ধারাবািহক পতন িনেয় সে�হ 
থাকার িপছেন িকছু কারণ রেয়েছ, েসেহতু পিরবতৰ্ন 
রূপেরখাও �� নয়। আমরা এমন এক যুেগ বাস করিছ 
যােক েতর এবং চতুথৰ্ শতা�ীর েরামান সা�ােজ্যর সােথ 
তুলনা করা যায়, যখন েরামান ব্যি��াত�্য, সমাজ এবং 
রা� পতেনর িদেক আ�সর হি�ল। 

েরামান ব্যব�াপনায় চলিছল এেকর পর এক সমস্যা এবং 
তা িছল চূড়া� পযৰ্ােয় । অিধক�, তখন একিট িবক� 
ব্যব�া উি�ত হি�ল।

এই একই  িচ�াধারায়, আমােদর সমেয়র রাজৈনিতক 
সমাজিবজ্ঞান একিট িনিদৰ্� সময়কাল েথেক পিরবতৰ্নশীল। 
দাশৰ্িনক েবাি�লারড বেলন েয, সংখ্যালঘু পুিজপিতরা  রাে� 
ও সমােজ তােদর পাি�ত্য হািরেয় েফেলেছ। �কৃতপেক্ষ, 
ব্যি��াত�্য, সমাজ ও রাে�র পুিজবাদ-িবহীন ধারনা 
িভি�েক ধারণ করেছ। পুিজপিত চে�র অনুপাত সংকুিচত 
হেয় আসেছ। পুিজবািদ রা� ও সমােজর পতেনর পর, 
আমরা েদখেত যাি� পুিজবাদ-িবহীন রা� ও সমাজ ব্যব�ার 
আিবভৰ্াব। এই �সে�, েডিলউজ দাবী কেরন পঁুিজবাদী 
ব্যব�া বরং েক�ীভূত হে�। এিট েদখার বাকী রেয় েগেছ 
েয, এই ব্যব�া আসেল েক�ীভূত হে� না েবঁেচ থাকার 
জন্য েকবল জিটল অব�ার সৃি� করেছ?  

আধুিনক িচ�াধারা ও পযৰ্ােলাচনায় ইসলামঃ

মুসিলম িবে� পুিজবাদী ব্যব�া কাযৰ্করী হেয়িছল 
স�াজ্যবাদীেদর ক্ষমতার িন�ুর ব্যাবহােরর মাধ্যেম ।
সাধারণত, আমােদর �াথিমক �িতি�য়া িছল সামিরক 
�িতেরাধ। উপমহােদেশর মেধ্য, জিময়েত উলামা-ই-িহ� 
�িতি�ত হেয়িছল ১৯২০ সােল যখন সামিরক �িতেরাধ 
ক্ষমতা �াস েপেয়িছল। তখন েথেক, উপমহােদেশর 
েবিশরভাগ আেলম পুিজবাদী ব্যব�ার সােথ ব�ু�পূণৰ্ 
আচরন অবল�ন কের যাে�ন। এই আচরন িছল 
দু’রকেমরঃ রাজৈনিতক চ� হেত মু� েথেক এবং সরাসির 
রাজনীিতেত অংশ�হন কের, আর এিট করা হেয়িছল এ 
জন্য যােত কের পঁুিজবাদী রাজৈনিতক অ�েন ইসলামেক 
�েবশ করােনা যায়। 

সাধারনত, আেলমগন পূেবৰ্র প�িতিট অবল�ন কেরন, 
ইসলািমক ব্যাি�� ও আদেশৰ্র মযৰ্াদা বৃি�র লেক্ষ তাঁরা 
তােদর কাজগুেলােক একীভূত কেরন। তাঁরা কাজ কেরন

ইসলােমর মযৰ্াদাপূণৰ্ ঐিতহ্যেক রক্ষা করার জন্য। এরই 
ফল�িতেত তাঁরা গুরু�পূণৰ্ ভুিমকা েরেখেছন এই 
উপমহােদেশ অেনকগুেলা মা�াসা �িত�ার মধ্য িদেয়। এই 
িবেবচনায় েদওবে�র আেলমেদর অবদান এখােন 
িচর�রনীয়। 

অন্য পথিট (পঁুিজবাদী ব্যব�ায় অংশ�হণ) �কািশত 
হেয়িছল জিময়েত উলামা–ই-িহ� এর িখলাফত আে�ালন 
ও সাংিবধািনক সং�াম এর মাধ্যেম। এই প�িত অবল�ন 
করা হেয়িছল পুঁিজবাদী কাঠােমার মেধ্য একিট জায়গা ৈতির 
করার জন্য যােত কের ইসলািমক মূল্যেবাধ, ব্যাি�� ও 
সমাজেক রক্ষা করা যায়। এ পথিটেক ইসলািমক 
েশাধনবাদ বলা হেয় থােক। ইসলািমক েশাধনবাদ 
পুিজবাদেক একিট পূণৰ্ ব্যব�ার মত বেল মেন কের না। 
�কৃতপেক্ষ, ইহা পুিজবািদ ব্যব�া েথেক আলাদা এবং এেত 
েচ�া করা হয় পুিজবািদ ব্যব�ায় পিরবতৰ্ন আনয়ন করা 
শিরয়াহ িশক্ষার মাধ্যেম । 

ইহা পির�ার হওয়া উিচত ইসলািমক modernism & 
revisionism এর মেধ্য পাথৰ্ক্য রেয়েছ । ইসলািমক 
modernist  শিরয়াহর িশক্ষা েদয় পুিজবািদর মানদে� 
এবং এই িশক্ষা তােদর modernist পুিজবািদ আয়নায় 
িনেয় আেস । ইহা িঠক িবপরীত ইসলািমক revisionism 
এর। যাইেহাক, একিট িজিনষ দুইটার মেধ্যই িবদ্যমানঃ 
পঁূিজবােদর সােথ সংঘষৰ্েক আবিশ্যক মেন কের না। দুেটাই 
মেন কের েয, পঁূিজবােদর সােথ সম�য় সাধন েয শুধু স�ব 
তাই নয়, বরং অিনবাযৰ্। 

সংঘষৰ্ এিড়েয় যাবার এই উপায় সবৰ্�থম রাজৈনিতক 
পিরম�েল পাওয়া যায়। ইসলািম িব�িব দলগুেলা গনত� 
এবং সংিবধানেক ইসলািম করা পযৰ্� তােদর কাযৰ্�ম বৃি� 
কেরিছেলা। ১৯৭০ এর পের, েসৗিদ সরকােরর 
পৃ�েপাষকতায় পঁুিজবাদী অথৰ্নীিতর ইসলািমকরণ শুরু হয়। 
এই �চারণার সরকারী পৃ�েপাষকতার ফেল সারা িবে� 
ইসলািম ব্যাংক এবং ইসলািম পঁুিজবাদী �িত�ানসমূহ 
�িতি�ত হয়। বা�েব, ইসলািম সংেশাধনবাদ (islamic 
revisionism) এবং ইসলািম অধুিনকতাবাদ (islamic 
modernism) ইসলািম সমাজ �িত�ার ফলাফেলর িদেক 
এিগেয় যায় না, ইসলািম ব্যব�া েতা পেরর কথা। বরং 
এসব আে�ালেনর ফলাফল হে� ইসলািম ব্যি�স�া ও 
সমাজেক পঁূিজবাদী ব্যব�ায় িগেল েফলা। 



আজ যখন পঁুিজবাদত� 
�ংেসর িদেক ধািবত 
হে� এবং পি�মােদর 
ইরাক ও আফগািন�ােন 
মুজািহদীনেদর হােত 
সামিরক পরাজয় বরণ 
করেত হে�, যা একিট 
অনুকূল েকৗশলেক 
সবর্িন� অিবেবচয্ বলেছ।
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ইসলামী ব্যাংিকং এবং ইসলামী গণত�েক উ�ীত করার 
মাধ্যেম কখনই খাইরুল কুরুেনর (নবী করীম (সাঃ), 
সাহাবােয় েকরাম (রাঃ) ও তােবঈগেণর (রঃ) যুগ) েসই �ণৰ্ 
যুেগ িফের যাওয়া স�ব নয়। হযরত মুহা�াদ (সাঃ) এর 
সময়কাল েথেক শুরু কের উসমানী িখলাফেতর খলীফা 
আ�ুল হািমেদর শাসনকাল পযৰ্� মুসিলম সমােজ ইসলামী 
ব্যাংক বা ইসলামী আইন পিরষদ- এগুেলার েকান অি�� 
িছল না। আসল সত্য হল ইসলামী সং�ারবাদীরা িজহাদেক 
উ�াহর পুনঃজাগরেণর পথ িহেসেব কখনই েবেছ িনেব না 
এবং উিনশ শতেক পঁুিজবাদী সা�াজ্যবােদর কােছ 
পরাজয়েক �ায়ী বা�বতা িহেসেব েমেন েনয়। এর ফেল 
এটা এই িস�াে� েপৗঁেছ েয, পঁুিজবাদী ব্যব�ার পতন 
ঘটােনার মাধ্যেম আমােদর শি� ন� করার েকান যুি� 
েনই; এর পিরবেতৰ্ পঁুিজবাদী ব্যব�ায় অংশ�হণ করার 
মাধ্যেম অেনক উ�ল ভিবষ্যৎ রেয়েছ। েযিট কখনই 
উপলি� করা হয়িন, েসটা হল, পঁুিজবাদেক অবল�ন করার 
ফেল উ�াহর িনজ� পিরচেয়র ক্ষিত সাধন। 
আমােদর দুভৰ্াগ্য এই েয, মুসিলম সমােজর েনতৃ� 
পঁুিজবােদর প�িতগত অবনিত স�ে� পুেরাপুির সেচতন 
নন। তারা এখনও উিনশ শতেক আেছন যখন পঁুিজবাদত� 
তার সেবৰ্া� ক্ষমতায় িছল এবং এর কাযৰ্কারী বাধা 
অেনকটাই কিঠন িছল, িক� অস�ব িছল না (এই রকম 
কিঠন সমেয়ও মুজািহদীনরা িজহাদ েছেড় েদন নাই)। আজ 
যখন পঁুিজবাদত� �ংেসর িদেক ধািবত হে� এবং 
পি�মােদর ইরাক ও আফগািন�ােন মুজািহদীনেদর হােত 
সামিরক পরাজয় বরণ করেত হে�, যা একিট অনুকূল 
েকৗশলেক সবৰ্িন� অিবেবচ্য বলেছ। ইিতহােস কখনই েকান 
রাজৈনিতক ব্যব�া সশ� িব�ব ব্যতীত পরাভূত হয়িন। 
েকান ব্যব�ােক তার েকে� বেস শুধু সাধারণ দাওয়াহ 
(�চার করা), �ািত�ািনক গেবষণা কের বা বড় বড় কথা 
বেল পরাভূত করা স�ব নয়। জামৰ্ান জািতর কােছ েরামান

সা�ােজ্যর পরাজয় িক সফল িছল না যা পরবতৰ্ীেত একিট 
নতুন ব্যব�া �িত�ার সুেযাগ কের িদেয়িছল, যা ব্যতীত 
ি�� জীবন ব্যব�া কখনই ইউেরােপ �াধান্য িব�ার করেত 
পারত না। অসওয়া� ে��ার উনার েলখনীেত এর িবশদ 
ব্যাখ্যা িদেয়েছন। েরামানেদর পতেনর পর ি�� ধমৰ্েক 
পুেরাপুিরভােব আয়� করেত েবশীরভাগ ইউেরািপয়ানেদর 
�ায় েদড়শত বছর েলেগিছল। 
তাই আমােদর বুঝেত হেব েয, যিদ না আমরা এই 
পঁুিজবাদী ব্যব�ােক িবে�র িবিভ� অংেশ সামিরকভােব 
পরািজত না কির এবং এই ব্যব�ােক এলাকা িবজেয়র 
মাধ্যেম মুসিলম িব� েথেক িবতািড়ত না কির, আমরা 
কখনই পুেরাপুির ইসলােম �েবশ করেত পারব না। 
েযেহতু আমরা ইসলাম বা অন্য েকান অধৰ্পথ েভাগ করিছ, 
তাই আমােদর সকল �ািত�ািনক, আি�ক এবং �চার 
কাজ পুঁিজবাদী ব্যব�ার সােথ িমেশ যােব এবং ইসলােমর 
জাগরেণর জন্য েয �েচ�া তা একিট অকাযৰ্কর আদেশৰ্ 
পিরণত হেব। েকান রাজৈনিতক ব্যব�াই শুধু আি�ক 
উ�িত িকংবা �ািত�ািনক অ�গামীর মাধ্যেম তার �াধান্য 
িব�ার করেত পাের না। একিট নতুন ব্যব�া �িত�ার 
পিরেবশ ৈতির করেত হেল সশ� িব�েবর �েয়াজন। 
িজহােদর মাধ্যেম ম�া িবজেয়র পরই মানুষ ইসলােমর 
িদেক দেল দেল েযাগ িদল। এিট হল নবী কারীম (সাঃ) 
এবং উনার সাহাবােয় েকরাম (রাঃ) এর সু�াহ। হযরত 
মুহা�াদ (সাঃ) এর সময় েথেক শুরু কের সুলতান আ�ুল 
হািমদ ২য় এর সময়কাল পযৰ্�, সকল ইসলািমক ইমারাত 
িজহােদর সােথ স�ৃ� িছল। এই সম� সামিরক িবজয় 
িফ�হ, কালাম, উসুল এবং তাযিকয়াহেক সংগিঠত করেত 
সুেযাগ ৈতির কের িদেয়িছল। হযরত মুহা�াদ (সাঃ) 
িহজরেতর এক বছর পর িজহাদ শুরু কের িদেয়িছেলন, 
েযখােন ইসলািমক িবজ্ঞান িলিখত আকাের অেনক পের 
এেসিছল। 



এিট সময় উ�াহর ইসলািমক 
শি�গুেলার, িবেশষ কের পািক�ােনর 
মুজািহদীনেদর �ারা অিজর্ত সামিরক 
সাফলয্েক কােজ লাগােনা যােত কের 

ইসলােমর �িতরক্ষা এবং িব�াের একিট 
বা�িবক পিরক�না হােত েনয়া যায়। 

সািয়য্দুনা আবু বকর (রাঃ)ও িজহাদেক �থেম �াধানয্ 
িদেয়েছন। িতিন যখন খিলফা হেলন, তখন িতিন হযরত 
মুহা�াদ (সাঃ) এর িনেদর্শ পালেন উসামা (রাঃ) এর 
বািহনীেক িজহােদ পাঠােত এক মুহূতর্ও ি�ধােবাধ কেরনিন। 
মুরতাদেদর িব�বেক রুেখ েদওয়ার মাধয্েম িতিন জা�ত 
ইসলািমক িখলাফতেক সফলভােব �িতরক্ষা কেরন। 
এইভােব িজহাদ উনার সম� শাসনকােল িবদয্মান িছল।

উপসংহার করেল পঁুিজবাদী বয্ব�া তার েশষ পযর্ােয় আেছ। 
এিট ইিতমেধয্ উে�খেযাগয্ িবভাজেনর িশকার হেয়েছ। এই 
অব�ায় একজেনর উিচত অবশয্ই থামা এবং িনেজেক �� 
করাঃ মুসিলম উ�াহ িক পঁুিজবািদ বয্ব�া ও সংিবধােনর 
ইসলািমকরণ চায়?

এিট সময় উ�াহর ইসলািমক শি�গুেলার, িবেশষ কের 
পািক�ােনর মুজািহদীনেদর �ারা অিজর্ত সামিরক সাফলয্েক 
কােজ লাগােনা যােত কের ইসলােমর �িতরক্ষা এবং িব�াের 
একিট বা�িবক পিরক�না হােত েনয়া যায়। সমাজেক 
পুনঃগঠন এবং িজহােদর সােথ স�ৃ� কাজেক সংগিঠত 
করার জনয্ তারা অবশয্ই তােদর �য়াসেক সম�য় করেবন 
যােত কের একতার �য়াস অজর্ন করা যায় উ�াহর জনয্ 
আর ভাল ভিবষয্ৎ আশা করা যায় ইনশা আ�াহ।

(ডা. জােভদ আকবর আনসারী, ইসলািমক বয্াংিকং 
এবং গণত�: একিট সমেলাচনা মুলক িবে�ষণ। 
েলখক একজন অথর্নীিতিবদ, পুিজবাদী এবং পি�মা 
আদশর্ ও রীিত-নীিতর সমােলাচক।) 



িরসােজর্� 
এ��ুিসভ

িবেশষ এর  সােথ

শী�ই আসেছ...

আদম গাদান
সা�াৎকার



আমরা বাস করেতিছ “তেথ্যর যুেগ” 
েযখােন িকছুই এিড়েয় যায় না 
িমিডয়ার মাইে�া�িপক েচাখেক। 
কু্ষ� তু� িবষয় েযটা দুিনয়ার কােরা 
কােছ েকান ব্যাপারই না েসটা �ায়শই

প�পি�কা এবং েটিলিভশেন েহডলাইন িহসােব জায়গা 
কের েনয়।  �েত্যকিট  ঘটনা, যত কু্ষ�ই েহাক না েকন, 
আেলাচনা, িবতকৰ্ এবং িবে�ষেণ জায়গা েপেয় যাে�।

হ্যা, তেথ্যর বন্যার মেধ্য... সবেচেয় দৃশ্যমান ‘বা�বতা’- 
আিম আবার বলিছঃ ‘বা�বতা’ এবং শুধু তথ্য নয় - িবশাল

উ�াদ আহমাদ ফারুক

উেপি�ত 
বা�বতা

(রিহমাহু�াহ)



সংখয্াগির� মানুেষর েচাখ েথেক আড়ােল রেয়েছ!
এই িব� এবার সাক্ষী হল সবর্কােলর অনয্তম িব�য়কর 
ঘটনা; েযটােত রেয়েছ মানবজািতর ভিবষয্েতর  জনয্ গভীর 
অনুধাবেনর েখারাক। িক� আসল সমসয্ািট হল, খুব কমই 
বা�েব তার তাৎপযর্ উপলি� করেত সক্ষম। অতীেতর িদেক 
তাকােল েদখা যায় েয, ইিতহাস এসব িবষয়েক খুব 
গুরুে�র সােথ েদেখ; িক� এবােরর জনয্ এই গুরু�পূণর্ 
ঘটনার িবশাল অংশ েযন েবেখয়ােলই চেল যাে�।
পি�মারা অেনককাল যাবত িনেজেদর মেন কের আসেছ 
েয, তারা হল মানবজািতর উ�িতর চূড়া। পি�মা িব� 
আরও িব�াস কের েয, এটাই জ্ঞান-িবজ্ঞােনর শীষর্সীমা। 
ব�ত, িকছু পি�মা িচ�ািবদ এত েবেড় িগেয়েছ েয তারা 
এখন দািব কের েয, পি�মা িব� হল “ইিতহােসর েশষ”! 
বলাবাহুলয্ েয, এই দািব িনি�তভােব অবা�ব ও অবা�র; 
তেব এটা সতয্ েয, পি�মা িব� িকছু িকছু েক্ষে� একদমই 
আলাদা।  েযমন, আেমিরকা আিব�ােরর মত তুলনীয় েকান 
িকছুই ইিতহােস েকউ খুেজ পােব না, কারন এই মহােদশ 
আপাতভােব সীমাহীন উ�ু� �াকৃিতক স�েদ ভরপুর। এই 
মহােদেশর আিব�ার এবং তৎপরবতর্ী উপিনেবেশর 
অসমানুপািতক �ভাব শুধু পি�মা ইিতহােসই নয়, বািক 
িবে�র পাতায়ও রেয় েগেছ। েরামান সভয্তার পর, পি�মা 
িব� িবেশষ কের আেমিরকা গত শতাি� ধের সারা িবে� 
অতুলনীয় আিধপতয্ িব�ার কের আসেছ। ব�তঃ েবিশরভাগ

ইিতহাসিবদ একমত েয গত শতাি�েত আেমিরকা অতীেতর 
সকল স�াজয্বাদী শি�েক ছািড়েয় েগেছ ৈবি�ক আিধপেতয্র 
েক্ষে�।

শুধু আ�াহর দয়ায়, এই পি�মা সভয্তা, উপেরর এত 
উে�িখত বয্াপার সে�ও,  মুেখামুিখ হেয়েছ ঐিতহািসক 
পরাজেয়র েযটা ইি�ত িদে� তােদর চূড়া� পযর্ােয় িনমূর্েলর! 
হয্াঁ, এটা ঘেটেছ শুধু মা� আ�াহর দয়া ও ই�ায়..... কারণ, 
বা�িবকভােব এই অসমান লড়াইেয়, পি�মা িবে�র িবপক্ষ 
েসনাবািহনীর আপাত েকান সুেযাগই েনই িটেক থাকার। 
এমনিক িবপক্ষ েসনােদর শুরুেতও িছল না �াথিমক পযর্ােয়র 
সফল েগিরলা যু� চালােনার মত েকান বয্ব�া, এমনিক িছল 
না েকান িনরাপদ আ�য়ও।  েকান �িতেবিশ েদশও তােদর 
আ�য় িদেত চায় িন। েকান রাজৈনিতক সুেযাগ সুিবধাও িছল 
না আে�ালেনর বাতর্া সবার মােঝ ছিড়েয় েদয়ার। েসই দুই 
েসনাবািহনীর শি� ও অে�র মােঝ িছল আকাশ পাতাল 
বয্বধান। শুরু করার জনয্ েসই েসনাবািহনীর ব�গতভােব 
িকছুই িছল না।

হয্াঁ, যুে�র ১৩ বছর পর, এই েসনাশি� সীিমত সর�াম িদেয় 
তােদর েথেকও হাজারগুণ েবিশ শি�ধর পি�মােদর পরািজত 
করেত সক্ষম হেয়েছ। তাই এখন �� হল, এই খবেরর েচেয় 
অনয্ খবর িক েবিশ �চার পাওয়ায় উিচত? অনয্ েকান িবষয় 
িক এই িবষেয়র েচেয় েবিশ পু�ানুপু�ভােব আেলাচনার 
েযাগয্ ? 

পি�মা িবে�র সকল িথংক-টয্াংক এবং বুি�জীবীেদর িক 
উিচত না, খঁুেজ েবর করা েসই  গু�েক যার কারেন আজ 
অপরােজয় স�াজয্বাদী শি�র অপমানজনক পরাজয় হেয়েছ?  
যিদ অতুলনীয় িমিলটাির পাওয়ার, অসাধারন অথর্ৈনিতক শি� 
এবং আকাশচুি� িবজ্ঞােনর উ�িত এই আেমিরকােক রক্ষাই না 
করেত পাের কেয়ক হাজার মুজািহিদনেদর হােত পরাজয় 
েথেক,  তাহেল এটা িক ব�বাদী েসকুয্লার আদেশর্ িব�াসীেদর  
িচ�া বা দুি��ার কারন হেত পাের না? 

আফগািন�ােন আেমিরকা এবং 
নয্ােটার পরাজয় হল তােদর জনয্ 
এক মহা সেতয্র চয্ােল� যারা দািব 
কের েয ‘মানুষ এই মহািবে�র 
মািলক এবং মানুষই তার ভােগয্র 
িনয়�ক’।



আফগািন�ােন আেমিরকা এবং ন্যােটার পরাজয় হল তােদর 
জন্য এক মহা সেত্যর চ্যােল� যারা দািব কের েয ‘মানুষ এই 
মহািবে�র মািলক এবং মানুষই তার ভােগ্যর িনয়�ক’।

তােদর এই রকম পরাজেয়র িবষয়িট তাই েসকু্যলার 
বুি�জীবীেদর িবরাট এক চ্যােলে�র িদেক ডাক িদে�  যারা 
অদৃশ্যেক অ�ীকার কের এবং েগাঁড়ািম কের - ডারউইেনর 
ধেমৰ্ – “সম� িব�জগত যিদ আ�াহর িনয়�েনর অধীেন মেন 
কের জীবেনর ব্যাখ্যা েদয়া হয় তেব তা হেব েকান যাি�ক 
প�িতর মােঝ বািহর েথেক েকান ব�র অনু�েবেশর মত”– 
শােয়খ আইমান আল জাওয়ািহির – ফুরাসান তাহতা রায়াতুন 
নাবী (নবী সাঃ এর পতাকা তেলর েযা�া) অধ্যায় ৪ পাতা 
৩৩৭ আসনাম আল তাগুত আরবা’আ (পা�ােত্যর িচ�ার ৪ 
মুিতৰ্)

আমরা েদখেত আ�হী িকভােব েসকু্যলার এবং যুি�বােদর 
ধারক ও বাহেকরা এই ঐিতহািসক ঘটনােক স�ূণৰ্ ব�বােদর 
দৃি�েকাণ েথেক ব্যাখ্যা কের। যিদ এই িবষয় েসভােব ব্যাখ্যা 
করেত যায়। অথবা এই মহািবে� আরও িকছু িক আেছ যা 
‘তথাকিথত জ্ঞানী’ েসকু্যলািরজম ও যুি�বােদর ধারকেদর 
ধারনার বাইের? 

সত্য হল েয, তােদর ক্ষীণদৃি�র বাইেরও আরও অেনক িকছু 
আেছ। এবং এটাই হল েসই িবষয় যা পি�মা িমিডয়া এবং 
সরকার লুকােনার েচ�া কের আসেছ।  তারা খুব ভাল কেরই 
জােন েয, তারা শুধু সশ� শি�েতই পরািজত হয়িন, বরং 
মূল্যেবাধ এবং আদেশৰ্র যুে�ও েহের যাে�। তারা ইরাক ও 
আফগািন�ান েথেক েসনাবািহনী িফিরেয় িনেত সক্ষম, িক� 
িব�াস ও আদেশৰ্র েক্ষে� তারা েয েকান মূেল্য হার েমেন 
িনেত অিন�ুক। তারা েমেন িনেত পারেছ না েয আেমিরকার 
�� আজ িবচূণৰ্ হেয় পেড় আেছ। েয আদশৰ্ পি�মারা পুজা 
কের আসেছ তা আজ শুধুই িমথ্যা ! ব্যাটমান, হিবস, রুেশা 
ভ�াইয়ার, েহেগল, কা�, এডাম ি�থ এবং �উসুইতজেদর

দাশর্িনক ক�না শুধুই আজ এক বয্থর্ উপাখয্ান!  

িনঃসে�েহ ‘মানুষই’ হল সবর্ে�� সৃি�, িক� যখন পি�মারা 
িবে�াহ করল চাচর্ এবং ি��ানেদর কুসং�ার ও অতয্াচােরর 
িবরুে�, তখন তারা অবজ্ঞা করা শুরু করল মানুেষর িভতেরর 
এক গভীর সতয্েক। দুভর্াগয্বশত, চােচর্র িবরুে� েসই িবে�াহ- 
সেচতনভােব বা অনয্ভােব - রূপ িনল সকল �গর্ীয় িবধােনর 
িবপেক্ষ। সংেক্ষেপ, এভােবই মানুষ ও সৃি�কতর্ার স�কর্ 
আলাদা হেয় েগল ।

পি�মা সভয্তা েদখেত েপল না েয মানুষ েকান �তঃ�ূতর্ 
িববতর্ন �ি�য়ার ফলাফল নয় যা একাই িনেজ িনেজ ঘেট; 
বরং েস হল পরা�মশালী আ�াহর দুবর্ল ও িনচু সৃি� মা�, 
এবং বাস করেছ একিট দুিনয়ােত যা িনয়�ন এবং সাজােনা 
হেয়েছ উনার ই�ায়।  ইিন হেলন েসই সৃি�কতর্া িযিন 
অমুখােপক্ষী এবং অভাবমু�; িযিন মানুষ সৃি� কেরেছন এবং 
অেনক অেনক নবী পািঠেয়েছন তােদরেক িদক-িনেদর্শনা 
েদয়ার জনয্ - যােদর সবর্েশষ জন হেল মহানবী েমাহা�াদ 
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম)। ইিন হেলন িতিন িযিন যােক 
খুিশ তােক স�ান েদন এবং যােক খুিশ তােক অপদ� 
কেরন। িযিন সকল ভুেলর উে�র্ এবং কখনও দুবর্ল ও 
পরািজত হন না।

েয িনঘর্াত সতয্িট আজ লুিকেয় রাখা হে� তা হল েয ইিন 
হেলন – পরা�মশালী আ�াহ - িযিন ইিতহােসর সবেচেয় 
শি�শািল জািত পি�মােদর হািরেয় িদেয়েছন, িঠক েযভােব 
অতীেত িবিভ� পদ�িলত জািতেক �ংস কেরেছন ।  এবং 
তার �িত আমােদর বশয্তা �ীকার করেতই হেব, অনয্ সকল 
ভুয়া েখাদা অথবা আেমিরকার অতয্াচােরর সামেন নিত �ীকার 
করার বদেল ।
এই বা�বতােক বলা হয় ‘তাওহীদ’, আ�াহর এক�বাদ । 
এটাই হল চরম সতয্ যা পি�মােদর মন েথেক উেপিক্ষত এবং 
অবেহিলত। এটাই হল ইসলােমর মূল এবং িজহাদীেদর 
আে�ালনেদর আশীবর্াদপূণর্ বাতর্া ও এই ময্াগািজেনর আহবান!

এটাই হল চরম সতয্ যা পি�মােদর মন েথেক উেপিক্ষত এবং 
অবেহিলত। এটাই হল ইসলােমর মূল।
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েহ আমার মুজািহদ ভাইগণ! 

• 

আপনােদর আমীরেদর িনেদর্শ আপনােদর েদাষমু� করেত পারেব না। েকান 
যাওয়ািহির, েকান জাওলািন, েকান হামািব অথবা েকান বাগদািদ আপনােদরেক 
েদাষমু� করেত পারেব না যিদ আপনারা আপনােদর মুজািহদ ভাইেদর উপর 
অ�ায় আ�াসন কেরন। েশষ িবচােরর িদন, তােদর �েতয্েকরই জবাবিদিহতা 

েথেক মুি�র জ� সাহাযয্কারীর �েয়াজন হেব… মেন রাখেবন, আপিন একাকী 
মৃতুয্বরণ করেবন, একাকী কবের যােবন, হাশেরর ময়দােন আপনােদর �ভুর 
সামেন একাকী দাঁড়ােবন এবং একাকী জবাবিদিহ করেবন। এর েকানিটেতও 
আপনােদর আমীররা আপনােদর সােথ থাকেব না। তাই েসই ভয়াবহ িদেন কী 
জবাব িদেবন তা িঠক কের িনন। আিম আপনােদরেক সাফ বেল িদি�ঃ যিদ 

আিম যাওয়ািহির আপনােদরেক কখেনা মুজািহদেদর উপর অ�ায় আ�াসেনর 
আেদশ েদই, আমার আেদশ �তয্াখান করেবন; কারণ েশষ িবচােরর িদন আিম 

আপনােদর েকান উপকাের আসব না।

শায়খ আইমান আল-যাওয়ািহির
(আ�াহ্ তাঁেক সুরি�ত রাখুন) 
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•



পি�মা অথর্নীিতর

হামযা খািলদ



“আনাস িবন মািলক (রািদয়া�াহু আনহু) েথেক বিণর্ত রসুলু�াহ (সা�া�াহু 
আলাইইহ ওয়া সা�াম) বেলন, আমােক আমার জািতর এমন কতগুেলা 

েলােকর িনকট উপি�ত করা হল যারা রাজা-বাদশাহেদর নয্ায় সমু� �মণ 
কের আ�াহর জনয্ যু� করেত যাে�।”
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মু সিলম িবে�র হােত রেয়েছ 
েকৗশলগত ভােব গুরু�পূণর্ 
েসেনগাল, েমৗিরতািনয়া 
এবং মরে�া উপকূল 
সংল� আটলাি�ক েথেক 
শুরু কের ভারত ও �শা�

মহাসাগেরর সংেযাগ�ল ইে�ােনিশয়া 
পযর্� সামুি�ক পথ। েকৗশলগত ভােব 
গুরু�পূণর্ িবে�র পাঁচিট chokepoint১ 
রেয়েছ মুসিলম িবে�র অধীেন এবং 
ষ�িট অথর্াৎ িজ�া�ার (েযিট ভূমধয্ 
সাগর আর আটলাি�কেক সংযু� 
কেরেছ) রেয়েছ মরে�া ও ে�েনর 
অধীেন।

ইিতহােসর শুরু েথেকই সমু�পথ 
�লপেথর েচেয় অিধক অরাজকতায় 
পূণর্ এবং এিট এখনও খুব কমই 
িনয়�ণ করা েগেছ। িব� বািণেজয্র 
শতকরা ৮০%২ মালামাল সমু� পেথই 
পিরবািহত হয়। িনয়�ন ক�কর এবং 
িনরাপ�া বয্ব�া খুব দুবর্ল এমন 

১  In military strategy, a chokepoint is a 
narrowgeographical feature, either on land (such 
as avalley, defile or a bridge) or at sea (such as a 
strait)through which an armed force is forced to 
passwith a narrow front, thereby greatly reducing 
itscombat power and allowing a numerically 
inferiordefender to successfully defend its 
position, oreven annihilate an attacker unable to 
bring hissuperior numbers to bear.

অসংখয্ ধীরগিতর টয্াংকার জাহাজ 
িদেয় িবে�র ৬০% েতল পিরবািহত 
হে�৩। েশাধনাগার েথেক সািভর্স 
ে�শন পযর্� েতল পিরবহন বয্ব�ািট 
অতয্� জিটল যা িনভর্র কের েতেলর 
টািমর্নাল, পাইপ লাইন, টয্াংকার এবং 
�ােকর উপর।

পি�মা অথর্নীিতর শি�র মূল উৎস 
হে� অসংখয্ মাইল জুেড় িব�ৃত পাইপ 
লাইন এবং সামুি�ক পথ। এই লাইন 
গুেলা পি�মা অথর্নীিতর শুধুমা� সকল 
সক্ষমতার উৎস িহেসেবই কাজ কের 
না, এিট তােদর আ�ময্ অংশ এবং 
মুসিলম িবে�র েতেলর উপর তােদর 
িনভর্রতােকও ফুিটেয় তুেল। এই 
সরবরাহ বয্ব�ায় দীঘর্ িবচুয্িত 
আ�জর্ািতক জাহাজ পিরবহন বয্ব�ার 
েক্ষে� বীমার খরচই শুধুমা� বাড়ােব 
না েসই সােথ িবে�র �ালািন বাজােরর 
মূেলয্ �ভাব েফলেব, ফেল পি�মােদর 
জনয্ আমােদর েপে�ািলয়াম স�দ চুির 
করা দুঃ�� হেয় পড়েব।

হরমুজ েথেক সুেয়জ : ঝঁুিকপূণর্ 
সামুি�ক পথ

�ালািনবাহী জাহাজগুেলােক 
েভৗগিলক কারেণ িকছু িনিদর্� 
েকৗশলগত Chokepoint বয্বহার 
করেত হয়। এই পিরে�িক্ষেত 
েকৗশলগত ভােব অতয্� গুরু�পূণর্ 
ওমান ও ইরােনর মেধয্কার হরমুজ 
�ণািল যা পারসয্ উপসাগরেক ওমান 
সাগর এবং আরব সাগেরর সােথ 
যু� কেরেছ। এই �ণািলিট ২১ 
মাইল ল�া, এবং দুই মাইল চওড়া। 
বতর্মান পিরসংখয্ান অনুযায়ী 
�িতিদন ১৭ িমিলয়ন বয্ােরল েতল 
এই �ণািল িদেয় িনেয় যাওয়া হয়।

২  Anne Korin, Gal Luft, Terrorism Goes to Sea, 
Foreign Affairs, Nov/Dec 2004
(www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/p7545)

৩  World Oil Transit Chokepoints, US 
EnergyInformation Administration
www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-Oil-
Transit-Chokepoints/wotc.pdf



িকরকুক-েচয়হান এবং গুরু�পূণর্ 
আরও িকছু লাইন েযগুেলা দিক্ষেণর 
েতলেক্ষ� েথেক উ�েরর িডেপােত 
পাঠােত বয্বহৃত হয় েসগুেলা 
আ�মেণর মূল লক্ষয্ হওয়ােত 
এগুেলােক িবকে�র অেযাগয্ কের 
তুেলেছ৭।

হরমুেজর আর একিট সিবেশষ িবক� 
হল ৭৪৫ মাইল ল�া দীঘর্ (অরিক্ষত) 
পূবর্– পি�ম পাইপ লাইন। এিট পূবর্ 
েসৗিদ আরেবর আবকাইক েথেক 
পি�ম উপ�ীেপর ইয়ানবুর েলািহত 
সমু� পযর্� িব�ৃত। হরমুেজর িবক� 
িহেসেব এিট বয্বহার করেল মা� 
২.৮ িমিলয়ন বয্ােরল েতল পিরবহন 
করা স�ব৮। তৃতীয় িবক�িট হল 
হাবসান েথেক সংযু� আরব 
আিমরােতর ফুজাইরাহ পযর্� িব�ৃত 
পাইপ লাইন। এিট ৈদিনক ১.৫ 
িমিলয়ন বয্ােরল েতল পিরবহেন 
সক্ষম৯ (ফুজাইরাহ ব�র মািকর্ন েনৗ 
বািহনী  বয্বহার  কের,   তাই  এিট

মুজািহদেদর িনকট আরও অিধক 
গুরু�পূণর্)। সেবর্াপির, এই িবক� 
পাইপ লাইনগুেলার সি�িলত 
সক্ষমতা হরমুজ �ণালীর েতল 
বহেনর সক্ষমতার কােছ নগণয্।

পি�মমুখী িশিপং এর জনয্ গুরু�পূণর্ 
chokepoint হল বাব-এল-মাি�ব। 
এিট হনর্-অফ-আি�কা (িজবুিত, 
ইিরি�য়া এবং েসামািলয়া) এবং মধয্ 
পি�ম (ইেয়েমন) এর মেধয্ অবি�ত। 
বাব-এল-মাি�ব েলািহত সাগরেক 
এেডন উপসাগর এবং ভারত 
মহাসাগেরর সােথ যু� কেরেছ। এিট 
ভূমধয্ সাগর এবং ভারত মহাসাগেরর 
মােঝ একিট গুরু�পূণর্ ভুিমকা পালন 
কের। ২০১১ সােল  বাব-এল-মাি�ব

(www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-Oil-
Transit-Chokepoints/wotc.pdf)
৭  In the light of the recent military successes of 
the Mujahideen in Iraq, we hope that oil supplies 
to western countries from northern Iraq would 
seriously decline.
৮ Ibid. (Oil from Abqaiq is also transported to the 
Ras Tanura Terminal on the East Coast. An at-
tempted attack on the oil pipeline feeding the Ras 
Tanura Terminal was foiled in 2001.) 
৯ Ibid.
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২০১১ সােল সারািবে� েমাট বািণিজয্ক 
পেণয্র ২০% িছল েতল এর মেধয্ 
৩৫% সমু� পেথ পিরবািহত হেয়েছ। 
এই ৩৫% ভােগর ৮৫% ভােগর যা�ার 
উে�শয্ িছল এিশয়ান অথর্নীিত িবেশষ 
কের জাপান, ইি�য়া ও চায়নার 
অথর্নীিত৪। লক্ষণীয় বয্াপার হল েয, 
১৯৮৪ েথেক ১৯৮৭ পযর্� এই 
�ণালীেত আ�মণ চালােনার কারেন 
েতল পিরবহন ২৫% কেম যায়। যা 
আেমিরকা েক েসনা নামােত বাধয্ 
কের৫ । 
হরমুজ �ণালীর পিরবেতর্ েসৗিদ আরব, 
ইরাক এবং সংযু� আরব আিমরােতর 
�ালানীবাহী পাইপ লাইন বয্বহার করা 
েযেত পাের। িক� এই লাইনগুেলার 
সামি�ক বহনক্ষমতা �ণালী িদেয় 
বািহত েতেলর েচেয় অেনক কম। 
এইরকম একিট িবক� পাইপ লাইন 
হল িকরকুক-েচয়হান পাইপ লাইন। 
২০১১ সােল ইরাক এই পাইপ লাইন 
িদেয় ০.৪ িমিলয়ন বয্ােরল েতল 
েচয়হােনর তুিকর্ ব�ের পাঠায়৬। 

৪  Ibid. p. 2
৫ Anne Korin, Gal Luft, Terrorism Goes to Sea, 
Foreign Affairs, Nov/Dec 2004
www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/
p7545
৬  World Oil Transit Chokepoints, US Energy 
Information Administration
www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-
Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf



িদেয় �িতিদন ৩.৮ িমিলয়ন 
বয্ােরল েতল বহন করা হয়, এর 
মেধয্ �িতিদন ২ িমিলয়ন বয্ােরল 
েতেলর গ�বয্ উ�েরর ইউেরাপ 
এবং আেমিরকা১০।

সামিয়ক ভােব ব� হেয় পেড় ১২। 
�িত যা�ায় ২ িমিলয়ন বয্ােরল েতল 
বহনকারী সুপার টয্াংকার জাহাজ 
গুেলার বীমা িতনগুন বৃি� েপেয় 
১,৫০,০০০$ েথেক ৪,৫০,০০০$

হেয়িছল। যার ফেল সরবরাহকৃত 
�িত বয্ােরল েতেলর মূেলয্র সােথ 
১৫ েসন্ট েযাগ হেয়িছল১৩। এই 
হামলায় একজন বুলেগিরয়ান নািবক 
মারা যায় এবং টয্াংকারিটর 
অনুমািনক ৪৫ িমিলয়ন ডলার এর 
�িত হয় ১৪।
েলািহত সাগেরর উ�র �াে� রেয়েছ 
সুেয়জ খাল। ১৮৬৯ খনন করা এই 
খালিট ১৯৩ িকিম. ল�া এবং ২০৫ 
িমটার চওড়া। এর মাধয্েম আি�কা 
পযর্� না ঘুের ইউেরাপ ও এিশয়ার 
মেধয্ েযাগােযাগ স�ব হয়। ২০১২ 
সােল গেড় ২.৯৭ িমিলয়ন বয্ােরল 
েতল এই খাল িদেয় বহন করা হয় 
যার মেধয্ ১.৬ িমিলয়ন বয্ােরল 
�িতিদন উ�েরর ইউেরাপ ও 
আেমিরকার জ� সরবরাহ করা হয়। 
িকছু সুপার টয্াংকার এত বড় েয 
েসগুেলা এই খােল �েবশ করেত 
পােরনা। এইে�ে�, েলািহত সাগর 
েথেক �া� েতল খােলর পিরবেতর্

µ¶ 

ȾɃɉȺɇɃȶɉȾɄɃȶɁ/ɂȾȹȹɁȺȺȶ ɉ/11ȴȠȨȠ.ȽɉɂɁ)
µ·  

১৪ See Wikipedia: Maritime Jewel

SUMED (Suez  
Mediterranean) পাইপ লাইন 
বয্বহার করা হয়। SUMED পাইপ 
লাইেনর শুরু েলািহত সাগেরর 
আইন সুখনা টািমর্নাল েথেক যা ভূ-
মধয্ সাগর এর িসিদ েকিরর 
terminal এর সােথ যু�। এিট 
ৈদিনক ২.৩ িমিলয়ন বয্ােরল েতল 
বহেন স�ম। সুেয়জ এবং 
SUMED ব� কের িদেল

েসৗিদ আরব েথেক আেমিরকা 
পযর্� ২৭০০ মাইল পাইপ লাইন 
বয্বহার করেত হেব। যার ফেল 
ইউেরােপ পিরবহেনর ে�ে� ১৫ 
িদন এবং আেমিরকার ে�ে� ১০ 
িদন সময় অিতির� �েয়াজন 
হেব১৫।
সংকীণর্ বসফরাস িদেয় 
ইউেরােপর েতল সরবরাহ

র্ ভূ-মধয্ সাগের দুইিট গুরু�পূণর্ 
chokepoint রেয়েছ। তুিকর্ �ণালী 
এবং িজ�া�ার �ণালী। Dardanelles 

সু েয়জ এবং SUMED ব� কের িদেল েসৗিদ আরব েথেক
আেমিরকা পযর্� ২৭০০ মাইল পাইপ লাইন বয্বহার 
করেত হেব। যার ফেল ইউেরােপ পিরবহেনর ে�ে� ১৫ 
িদন এবং  আেমিরকার ে�ে� ১০  িদন  সময়  অিতির�

 �েয়াজন হেব।
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১০ Ibid.
১১  Encyclopedia Britannica (see Bab-el-Man-
deb) 

বাব-এল-মাি�ব ১৮ মাইল ল�া 
এবং জাহাজ চলার জ� মা� ২ 
মাইল চওড়া ১১ । এিটেক ব� কের 
েদওয়া হেল পার� উপসাগর হেত 
ভূমধয্ সাগর এর জ� সুেয়জ খাল 
এবং SUMED (Suez- 
Mediterranean) পাইপ লাইন 
িদেয় িনেয় যাওয়া েতল বহন ব� 
হেয় যােব। এই সরবরাহ পথ ব� 
হেয় েগেল বাধয্ হেয় আরও দীঘর্ পথ 
েকপ-অফ-গুড-েহাপ (দি�ণ 
আি�কা ঘুের) বয্বহার করেত হেব। 
যার ফেল পিরবহন খরচ এবং সময় 
উভয়ই বৃি� পােব।

ইেয়েমন উপকূেলর বাব-এল-মাি�ব 
�ণালীেত মুজািহদরা ২০০২ সােল 
িল�াগর্ নামক �াে�র একিট 
টয্াংকার জাহােজ আ�মণ কের। 
এই আ�মেণর ফেল এই �ণালী 
িদেয় আ�জর্ািতক পিরবহন বয্ব�া

১৫  www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-
Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf
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এবং বসফরাস এর সম�য় হল তুিকর্ 
�ণালী, যা ইউেরাপেক এিশয়া েথেক 
পৃথক কেরেছ। Dardanelles হে� 
৪০ মাইল ল�া খাল যা মারমারা 
সাগরেক Aegean এবং ভূমধয্ 
সাগেরর সােথ যু� কেরেছ, আর 
বসফরাস হল ১৭ মাইল ল�া পািন 
পথ যা কৃ� সাগরেক মারমারা সাগর 
তথা ভূমধয্ সাগের যু� কেরেছ। 
বসফরােসর সবেচেয় সংকীণর্ পেয়�িট 
মা� আধ মাইল চওড়া১৬। জাহাজ 
চালােনার জনয্ এিটেক িবে�র 
সবেচেয় দুগর্ম খাল িহেসেব িবেবচনা 
করা হয়।

বছের ৫৫০০ েতল টয্াংকার সহ েমাট 
৫০,০০০ েনৗযান তুিকর্ �ণালী িদেয় 
যাতায়াত কের। কৃ� সাগর এবং 
কাি�য়ান সাগর অ�েলর েতল কৃ� 
সাগেরর িবিভ� ব�র েথেক তুিকর্ 
�ণালীর মাধয্েম দিক্ষণ ও পি�ম 
ইউেরােপ িনেয় যাওয়া হয়। ২০১০ 
সােল ৈদিনক ২.৯ িমিলয়ন বয্ােরল 
েতল রািশয়া তথা সােবক েসািভেয়ত 
েথেক ইউেরােপ িনেয় যাওয়া হয়১৭ । 
অিতির� জাহােজর কারেণ তুিকর্ 
�ণালীেত �ায়ই জট েলেগ যায়। 
এইজনয্ পি�ম রািশয়ান েযেকােনা 
জাহােজর উপর আ�মণ রািশয়া এবং 
ইউেরাপ উভেয়র অথর্নীিতর জনয্ 
দুঃসংবাদ বেয় আনেব। 

১৬ Encyclopedia Britannica (See Turkish Straits) 
১৭ www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-
Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf

ভূমধয্ সাগর অ�েলর আর একিট 
গুরুতপূণর্ chokepoint হল িজ�া�ার 
�ণালী। এই �ণালীিট ভূমধয্ সাগর েক 
আটলাি�েক উ�ু� কেরেছ। এিটর 
সবেচেয় সরু অ�লিট ৭.৭ নয্ািটকাল 
মাইল (১৪.৩ িকিম.)১৮। এিটেত 
িনেজেদর কতৃর্� বজায় রাখার জনয্ 
বৃেটন এই �ণালীর ে�নীয় অংেশ 
সবসময় ৈসনয্ বািহনী িনেয়ািজত 
রােখ। েলািহত সাগর বা সুেয়জ খাল 
হেত পি�ম ইউেরাপ বা আেমিরকার 
জনয্ েছেড় আসা টয্াংকার গুেলা এই 
�ণালী িদেয়ই িনেয় যাওয়া হয়১৯ ।

পূবর্ এিশয় অথর্নীিতর জীবন পথ: 
মলা�া �ণালী
েমাট বািণেজয্র পিরমােনর িদক িদেয় 
এিট িবে�র অনয্তম একিট পথ। 
মালেয়িশয়া এবং ইে�ােনিশয়ার মেধয্ 
এিট অবি�ত এবং ভারত ও �শা� 
মহাসাগেরর মােঝ সংিক্ষ�তম পথ। 

১৮ Encyclopedia Britannica (Strait of Gibraltar)
১৯  It is worth noting that in June 2002, a group 
of Mujahideen were arrested in Morocco for plot-
ting attacks on western shipping in the Straits of 
Gibraltar.

এিট পারসয্ উপসাগর অ�ল এবং 
ভারতেক চায়না, জাপান, ইে�ােনিশয়া 
এবং �শা� মহাসাগরীয় অথর্নীিতর সােথ 
যু� কেরেছ। এই ৮০৫ িকিম. ল�া পািন 
পথ িদেয় িবে�র এক-তৃতীয়াংশ পনয্ 
বহনকারী �ায় ৫০,০০০ জাহাজ যাতায়াত 
কের। ২০১১ সােল ৈদিনক ১৫ িমিলয়ন 
বয্ােরল েতল পিরবািহত হয়।

এই �ণালীিট জাহাজ চলােনার জনয্ কিঠন 
িবেশষ কের এর সংকীণর্তম অ�ল 
িফিলপস খাল যা মা� ২.৮ িকিম. 
চওড়া২০। এিট অসংখয্ েছাট নদী এবং 
েছাট েছাট �ীেপর সম�েয় গিঠত যা 
দসুয্েদর লুকােনার জনয্ এক উ�ম �ান। 
International Maritime Bureau 
এর মেত, মালা�া �ণালী পৃিথবীর সেবর্া� 
জলদসুয্ অধুয্িষত এলাকা২১। বীমার েক্ষে� 
এিটেক সবেচেয় ঝঁুিকপূণর্ ধরা হয়।

২০ Ibid.
২১ International Herald Tribune www.iht.com/
bin/printfriendl .php?id=7907480

�িত বছর
িবে�র এক-
তৃতীয়াংশ পনয্ 
বহনকারী �ায় 

৫০,০০০ জাহাজ 
যাতায়াত কের।
মালা�া �ণালীর 
৮০৫ িকিম. ল�া 
পািন পথ িদেয় 





মরণ কামড় : 
িবে�র সবেচেয় গুরু�পূণর্ সামুি�ক পথ 
গুেলার সংিক্ষ� আেলাচনার পর 
মুজািহদেদর জনয্ এগুেলার েকৗশলগত 
গুরু� েকউ অ�ীকার করেত পাের না। 
আমরা এর গুরু� অনুধাবন না 
করেলও, আমােদর শ�রা িনি�ে� 
আমােদর স�দ চুির করার জনয্ এর 
গুরু� িঠকই বুেঝ। মািকর্ন েনৗ বািহনী 
এবং তােদর সামুি�ক ঘাঁিটর অব�ান 
এর িদেক নজর বুলােল মুসিলম িবে� 
তােদর মরণ কামড় �� ভােব বুঝা 
যায়।
পি�ম আি�কা েথেক পূবর্ এিশয়া 
পযর্� মুসিলম িব�েক িঘের আেমিরকা 
তােদর সামিরক ঘািট ৈতির কের 
েরেখেছ। আেমিরকার েসনাবািহনী 
Unified Combatant Commands 
কাঠােমা বয্বহার কের। �েতয্ক 
কমাে�র অধীেন রেয়েছ েনৗ, জল ও 
�ল বািহনী যােত ফলদায়ক েনতৃ� ও 
িনয়�ণ বজায় রাখা যায়। এরকম নয়িট 
কমাে�র মেধয্ ছয়িট হল আ�িলক। 
এভােব আেমিরকা িব�েক ছয়িট িবেশষ 
দািয়� �া� কমাে� ভাগ কেরেছ। 
শ�েদর দৃি�েত ISLAMIC 
MAGHREB বয্তীত মুসিলম িবে�র 
েবিশর ভাগ েদশ েস�াল কমা� 
(CENTCOM) এর ‘দািয়ে�’ রেয়েছ । 
আর Islamic Maghreb এর 
‘দািয়ে�’ রেয়েছ আি�কান কমা� 
(AFCOM)।

এই িডিভশেনর অধীেন রেয়েছ ভূ মধয্ 
সাগের অব�ান করা মািকর্ন ৬� েনৗ 
বহর। এিট মািকর্ন েনৗ বািহনীর 
ইউেরািপয়ান কমা� �ারা পিরচািলত। 
উ�র আি�কা ও সাহারা অ�েল ে�ান 
অপােরশেনর জনয্ আেমিরকা Islamic 
Maghreb এ ে�ান পিরচালনার �াপনা 
ৈতির কেরেছ। েসেনগাল িমিলটািরর 
েবশীরভাগ ে�িনং, ফা� এবং সর�াম 
আেমিরকার েদওয়া। অপরিদেক সাহারা 
অ�েলর িবিভ� েদশ ও Islamic 
Maghreb স�াসী িবেরাধী অিভযােনর 
জনয্ আেমিরকা েথেক ে�িনং ও সাহাযয্ 
েপেয় থােক। আেমিরকা পি�ম 
আি�কার উপকূলীয় Sao Tome এবং 
Principe �ীেপ ঘািট ৈতির করেছ। এই 
ঘািট আেমিরকােক উ�র ও দিক্ষণ 
আি�কার উপকূল িদেয় যাতায়াত করা 
েতেলর টয্াংকার গুেলােক পযর্েবক্ষণ ও 
িনরাপ�া িদেত সক্ষম করেব।

তুিকর্র আদানার incirlik িবমান ঘাঁিটেত 
আেমিরকার 39th Air Base Wing 
এর ৫০০০ িবমান ৈসনয্ রেয়েছ২২। 
িসনাইেয় Task Force Sinai নােম 
আেমিরকার আর একিট েছাট বািহনী 
রেয়েছ২৩ যারা Multinational Force 
িহেসেব ইসরাইল ও িমসেরর মেধয্কার 
শাি�চুি� বজায় রাখার �িত লক্ষয্ 
রােখ।

২২ United States Department of Defense, Base 
Structure Reports, quoted by National Post News 
Service
২৩  See Wikipedia: Task Force Sinai

ভূমধয্সাগর এর দিক্ষেনর ঘািট গুেলা 
হনর্-অফ-আি�কা, েলািহত সাগর ও 
পারসয্ উপসাগরএ আেমিরকার �াথর্ 
রক্ষা করেছ। হনর্-অফ-আি�কা 
অ�েলর Joint Task Force-Horn 
of Africa (CJTF-HOA) এর 
েহডেকায়াটর্ার Camp Lemonnier 
এ অবি�ত। িজবুিত-Ambouli 
আ�জর্ািতক িবমান ব�ের মািকর্ন 
েনৗবািহনীর অিভযান ঘািট রেয়েছ। 
CJTF হে� US Africa Command 
(USAFCOM) এর অংশ। এিটর 
িজবুিত েহডেকায়াটার েথেক 
েসামািলয়ার আল-শাবােবর উপর ে�ান 
হামলা করা হে�। েসামািলয়া 
উপকূেলর মািকর্ন েনৗ বািহনীর েহড 
েকায়াটর্ার িহেসেব এই ঘািট বয্বহৃত 
হয়। officially CJTF এর হােত 
রেয়েছ সুদান, েসামািলয়া, িজবুিত, 
ইিথওিপয়া, ইিরি�য়া, িসিসিল এবং 
েকিনয়ার ‘দািয়�’। 
বাব-এল-মাি�েবর অপর পাে�র্ 
ইেয়েমেন পিরচািলত মািকর্ন ে�ান 
হামলা গুেলা খুব স�বত িজবুিতর 
সােথ সােথ েসৗিদ আরেবর িভতর 
েথেকও পিরচালনা করা হয়। এরই 
মেধয্ হনর্-অফ-আি�কা অ�েল 
আেমিরকা ে�ােনর জনয্ চারিট 
airstrips ৈতির করেছ যার একিট 
িজবুিতেত, একিট ইিথওিপয়ােত, 
একিট িসিসিলেত এবং অপরিট েসৗিদ 
আরব বা ওমােন ৈতির করেছ২৪।

The Combined Task Force 151 
(িবশিট েদেশর সম�েয় গিঠত েজাট) 
২৪  National Post News Service
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২৫  See Wikipedia: Combined Task Force 151

কের২৬। প�ম বহেরর দািয়ে�র 
মেধয্ রেয়েছ েলািহত সাগর, পারসয্ 
উপসাগর, আরব সাগর এবং 
আি�কার পূবর্ অ�ল। পারসয্ 
উপসাগর অ�েল মািকর্ন camp 
patriot (কুেয়েতর েনৗ ঘািট), 
ফুজাইরাহ েনৗ ঘািট (UAE) এবং 
দুবাইেয়র েপাটর্ জােবল আিল ব�র 
বয্বহার কের। েপাটর্ জােবল আিল 
শুধুমা� মানুষ িনিমর্ত সবেচেয় বড় 
ব�রই নয় এিট যু�রাে�র বািহের 
মািকর্ন  েনৗবািহনীর  সবেচেয়   েবিশ 

বয্বহৃত ব�র২৭। �েতয্ক আেমিরকান 
নািবক যারা shipboard tour স�� 
কেরেছ তােদর �েতয্েকই এই ব�ের 
একবার হেলও এেসেছ। এিটেত 
Nimitz-class২৮ িবমানবাহী রণতরী 
এবং েসই সােথ অনয্ানয্ জাহাজ 
সহেজই জায়গা কের িনেত পাের।

আেমিরকা ভারত মহাসাগের Diego 
Garcia নামক �ীপেক েনৗ এবং 
ডুেবাজাহােজর ঘািট িহেসেব বয্বহার 
কের। এই �ীপিট িবমানবাহী রণতরীর 
�ায়ী ঘািট িহেসেব কাজ কের। এিট 
রসদ   মজুদ   রাখার   সােথ  সােথ

২৬  The Combined Maritime Forces (CMF), a 25 
nation naval coalition to counter ‘terrorism’ in the 
Arabian Ocean, Persian Gulf, the Gulf of Aden 
and the Red Sea is also based in Bahrain (at 
Manama). The CMF comes under the purview of 
the US Naval Forces, Central Command.

২৭  See
২৮  The Nimitz Class aircraft carriers are a class of 
ten nuclear-powered aircraft carriers in service 
with the US Navy. These carriers generally have a 
length of 333 meters and a displacement of 
100,000 tons. Nimitz Class carriers are one of the 
largest warships in the world.

িসআইএ এর েগাপন Rendition 
Program এর পিরচালনা েক� 
িহেসেব কাজ কের।

মালা�া �ণালীর কােছর িস�াপুেরর 
Sembawang েনৗঘািঁট স�ম 
েনৗবহেরর logistic support 
িহেসেব কাজ কের। জাপােনর 
Okinawa েত Special 
Operations Command 
(SOCPAC) এর েহডেকায়াটৰ্ার 
রেয়েছ। বতৰ্মান সমেয় এিটেক 
স�াস িবেরািধ অিভযােনর জন্য 
Joint Special Operations Task 
Force-Philippines িহেসেব দিক্ষণ 
িফিলপাইেন সিরেয় েনওয়া হেয়েছ।

মুসিলম িবে�  মািকৰ্ন েনৗ ঘািঁটর 
পাশাপািশ িবমানঘািঁটও গেড় েতালা 
হে�। এর েবশীর ভাগই েতল সমৃ� 
আরব উপ�ীপেক েক� কের িবেশষ 
কের পারস্য উপসাগর অ�েল 
(মুসিলম িবে� মািকৰ্ন বািহনীর 
অব�ােনর ম্যাপিট েদখুন)। এর 
পাশাপািশ আেমিরকার িবমান ঘািট
রেয়েছ তুিকর্েত (Incirlik), 
আফগািন�ােন, িকরিগিজ�ােন 
(Manas, Bishkek) এবং পািক�ােন 
(Jacobabad, Pasni, Dalbadin)।

েকৗশলগত ভােব এভােব ৈসনয্ �াপন 
কের আেমিরকা েগাটা মুসিলম িব�েক 
মরণ কামড় িদেয় েরেখেছ। এই 
আ�াসন শুধুমা� সামিরক নয় এিট 
অথর্ৈনিতকও বেট। এই সামিরক 
�াপনাসমূেহর মূল লক্ষয্ই হেলা 
বাধা�� করা। আেমিরকা তার 
উে�শয্ পূরেনর জনয্ পেরাক্ষ পদেক্ষপ 
�হণ কের েযমন – অথর্ৈনিতক
কাযর্�েমর উপর েজার �দান, 
কুটৈনিতক এবং বল �েয়ােগর হুমিক 
�দান। যখন এগুেলা কাজ কের না 
তখন আেমিরকা বাধয্ হেয় ৈসনয্ 
নামায়। আ�াহর রহমেত মুজািহদরা 
আফগািন�ােন এবং ইরােক 
আেমিরকার েসনাবািহনীর দুবর্লতা 
�কাশ কের িদেয়েছ। এই দুই যুে�র 

 Wikipedia: Jebel Ali 

েপাটর্
িনিমর্ত সবেচেয় বড় 

ব�রই নয় এিট 
যু�রাে�র বািহের 
মািকর্ ন েনৗবািহনীর 

সবেচেয় েবিশ বয্বহৃত 
ব�র

এেডন উপসাগের কাজ করেছ। এিট 
মািকর্ন েনৗ বািহনীর েস�াল কমা� 
ৈতির কেরেছ, এর কাজ হল এেডন 
উপসাগের িবেশষ কের েসামািলয়ায় 
ডাকাত ও স�াস �িতহত করা (এটা 
খুবই আ�েযর্র িবষয় েয, পািক�ান 
আিমর্র rear-admiral কালীম 
শাউকাত ২০১২ সােল CTF-151 এর 
কমা�ার িছেলন২৫। যা �ভাবতই এই 
�� তুেল েয, েসামািলয়ার ডাকািত 
অথবা হনর্-অফ-আি�কার মুজািহদেদর 
মুকােবলায় পািক�ােনর �াথর্ িক?)

পারসয্ উপসাগর অ�েলর বাহারাইেনর 
জুফফাইেরর   মািকর্ন   েনৗঘাঁিট    যা 
এই অ�েল মািকর্ন েনৗবািহনীর 
েক�ীয় কমা�  এবং    প�ম    েনৗ 
বহেরর  েহডেকায়াটর্ার  িহেসেব  কাজ

জােবল আিল 
শধুমা� মানুষ 
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অিভজ্ঞতা �� ভােব বেল েদয় েয মুজািহদেদর সােথ এই 
ধরেনর েকৗশল, হুমিক- ধমিক েকানই কােজ আেস না।

চয্ােল� এবং সুেযাগ সমূহ
মুজািহদেদর জনয্ চয্ােল� হে� শ�র এই মরণ কামড় 
েক এমন ভােব �ংস করা যােত তারা মুসিলম িব� িনেয় 

মাথা ঘামােনার সাহস না পায়। েসজনয্ বহুমাি�ক আ�মণ 
নীিত িঠক করেত হেব যােত শুধুমা� মুসিলম িবে�  
আেমিরকান বািহনীর উপর আ�মণই করা হেব না, েসই 
সােথ তােদর িব�ৃত শি� সরবরাহ লাইন যা তােদর 
অথর্নীিত এবং সামিরক শি� বজায় রাখেত সাহাযয্ করেছ 
েসিটও �ংস করেত হেব।

েযেকােনা
সুপার টয্াংকারেক এইসব 

chokepoint এ যিদ 
আ�মন করা হয় বা 
হাইজয্াক কের েকান 

সংকীণর্ সামুি�ক পেথ িছ� 
কের ডুিবেয় েদওয়া হয় এর 

ফল হেব ভয়াবহ।



এই পিরে�িক্ষেত, পি�মমুখী জাহাজ 
গুেলােক মুসিলম িবে�র chokepoint 
গুেলােত আ�মন করা অিত জরুির। 
আমরা পূেবর্ই আেলাচনা কেরিছ েয, 
মুসিলম িবে�র িরফাইনাির এবং 
েতেলর টািমর্নাল েথেক পি�মােদর 
জনয্ বেয় েনওয়া েতল তােদর �ালানী 
িশে�র আ�ময্ অংশ িহেসেব কাজ 
করেছ। েযেকােনা সুপার টয্াংকার 
(এমনিক পি�মামুখী েযেকােনা 
সাধারন কােগর্া জাহাজ)েক এইসব 
chokepoint এ যিদ আ�মন করা 
হয় বা হাইজয্াক কের েকান সংকীণর্ 
সামুি�ক পেথ িছ� কের ডুিবেয় 
েদওয়া হয় এর ফল হেব ভয়াবহ: 
েতেলর মূলয্ বৃি� পােব, েমিরটাইম 
ই�ুের� বৃি� পােব এবং এই রুেট 
িনরাপ�া দানকারী অিতির� বািহনীর 
জনয্ খরচ বৃি� পােব। পি�মা জাহাজ 
অথবা েতেলর টয্াংকােরর উপর 
কেয়কিট chokepoint এ একসােথ 
আ�মন চালােল আ�জর্ািতক িশিপং 
ব� হেয় যােব এবং energy 
market এর সংকট সৃি� করেব। 
ব�ের অব�ান করা েতেলর টয্াংকার 

গুেলার �েতয্কিটই খুবই উৎকৃ� 
টােগর্ট।

উপেরর নীিতর উপর িভি� কের এই 
আ�মণ শুধুমা� সাগেরর পি�মা 
জাহােজর উপরই সীমাব� নয়। 
মুসিলম িবে� েযসব পি�মা কমর্ী 
িহেসেব কাজ করেছ তােদরেকও 
টােগর্ট করা েযেত পাের। ২০০৪ সােল 
মুজািহদরা েসৗিদ আরেবর েখাবােরর 
Yanbu al Bahr Petro-Chemical 
Plant and oil facilities এ এই 
ধরেনর আ�মন কের। এই 
আ�মেনর ফেল ২৮ জন িবেদশী যার 
মেধয্ েবিশর ভাগ পি�মা মারা যায় 
ফেল েতেলর মূলয্ বৃি� পায়২৯। Oil 
facilities, Including terminals 
and pipelines েযগুেলা পি�মা 
িবে�  েতল েপৗছায় েসগুেলাও �ংস 
করা েযেত পাের। ২০০৬ এর 
েফ�য়ািরেত আবকাইেক এই ধরেনর 
আ�মন চালােনা হেয়িছল। পি�েমর 
জনয্ েতল র�ািন করার েসৗিদ 
আরেবর িবশাল oil facility েত 
দুইিট িবে�ারক ভিতর্ গািড় �েবেশর 

েচ�া কের। যিদও িনরাপ�া রক্ষীেদর 
গুিলর কারেন এিট facilityর বািহেরই 
িবে�ািরত হয়, তবু এিট সফল িছল। 
এিট পুরাপুির বা�বািয়ত হেল েতল 
উৎপাদন ৈদিনক ৬.৮ িমিলয়ন বয্ােরল 
েথেক কেম ১ িমিলয়ন বা এর কম 
হত৩০। িবগত িদন গুেলােত মুজািহদরা 
িসনাইেয় ইসরাইেলর LNG সরবরাহ 
লাইেন েয ধারাবািহক আ�মন গুেলা 
চালায় েসগুেলা এই ধরেনর 
অথর্ৈনিতক যুে�র উৎকৃ� উদাহরণ। 
মািকর্ন েনৗবািহনীর উপর হামলা 
চালােনাও অস�ব িকছু না। িকছু 
টােগর্ট েযমন দুবাইেয়র জােবল আিল 
ব�র এরকম একিট। অনয্িদেক 
Camp Thunder Clove in Diego 
Garcia, জুফফাইেরর Naval 
Support Activity, বাহরাইন এবং 
িজবুিতর Camp Lemonnier েক্ষে� 
িকছু িবেশষ পদেক্ষপ িনেত হেত 
পাের। মুজািহদেদর কােছ এই ধরেনর 
টােগর্ট আর অস�ব িকছু না। িকছুিদন 
আেগ পািক�ােনর যু� জাহাজ দখল 
কের ভারত মহাসাগের আেমিরকার 
যু�    জাহােজ   আ�মেনর   লেক্ষয্ 

২৯  Anne Korin, Gal Luft, Terrorism Goes to Sea, 
Foreign Affair , Nov/Dec 2004
(www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/p7545) ৩০  (www.csis.org/media/csis/pubs/060227_ 

abqaiqa  ack.pdf)



ভূমধয্ সাগেরর উপকূল দখল 
কেরেছন। এই উপমহােদেশ মা� 
কেয়কিদন আেগই মুজািহদরা মািকর্ন 
েনৗবািহনীর উপর আ�মেনর মত 
কিঠন একিট অপােরশেনর �য্ােনর 
সক্ষমতা �দশর্ন কেরেছন। এবং পূবর্ 
এিশয়ার িফিলপাইন ও ইে�ােনিশয়ায় 
িবিভ� িজহািদ �প কাজ করেছন। 
ভিবষয্েত এ অ�েলর শ� জাহাজ 
গুেলােত সমি�ত আ�মন করেল তা 
শ�েদর অথর্নীিতেক আঘাত করার 
সােথ সােথ িব�বয্াপী এই যুে� 
তােদর স�দেকও দূের েঠেল িদেব। 
মেন রাখা �েয়াজন েয, জলদসুয্তার 
কারেন (জাহাজ হারােনা, কােগর্া এবং 
বীমা পিরেশাধ) িব� অথর্নীিত বছের 
১৬ িবিলয়ন ডলার হারায়।

“আনাস িবন মািলক (রািদয়া�াহু 
আনহু) েথেক বিণর্ত রসুলু�াহ 
(সা�া�াহু আলাইইহ ওয়া সা�াম) 
বেলন, আমােক আমার জািতর এমন 
কতগুেলা েলােকর িনকট উপি�ত 
করা হল যারা রাজা-বাদশাহেদর 
নয্ায় সমু� �মণ কের আ�াহর জনয্ 
যু� করেত যাে�।”৩২ উ�হারাম 
শুেনেছন, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন), 
“আ�াহর জনয্ যারা আমার উ�েতর 
মােঝ �থম সাগের �মণ করেব, 
তােদর  ক্ষমা   কের  েদয়া   হেব”। 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলেছন), “িসজােরর 
শহরেক আ�মণকারী আমার 
উ�েতর �থম ৈসনয্দলেক ক্ষমা কের 
েদয়া হেব”। হাদীেসর আেলমরা 
বেলন, এই হাদীস সামুি�ক যুে�র ও 
েরামানেদর সােথ যুে�র 
(ইউেরাপীয়ান ি��ান) গুরু� তুেল 
ধেরেছ। এটাও বিণর্ত হেয়েছ েয 
আ�ু�াহ িবন আমর বেলন, “আ�াহ 
সমুে�র মুজািহদেদর �িত অেনকবার 
হােসন। িতিন �থম হােসন যখন 
তারা পিরবার ও স�দ েপছেন েফেল 
�থম জাহােজ চেড়। িতিন তােদর 
�িত হােসন যখন জাহাজ সমুে� 
দুলেত থােক। এবং িতিন তােদর �িত 
হােসন যখন তারা �থম উপকূল 
েদখেত পায়।৩৩, ৩৪

তাই চলুন, িজহােদর মাধয্েম শুধু 
আমােদর মািট েথেকই নয় সমু� 
েথেকও শ�েদর উে�দ কির এবং 
আ�াহ তায়ালার �িত�ত পুর�ার 
অজর্ন কির যার ওয়াদা আ�াহ তায়ালা 
কেরেছন।

শী�ই আমরা আসিছ, ইনশা আ�াহ

আ�মণ পিরচালনার মাধয্েম 
মুজািহদরা এর যথাযথ �মাণ 
িদেয়েছন।

আ�াহর রহমেত মুজািহদরা 
েকৗশলগত chokepoint গুেলার খুব 
কােছ অব�ান করেছ। মুজািহদরা 
উ�র আলেজিরয়ার আটলাস পবর্েত 
সি�য় আেছন যা তােদরেক 
আটলাি�েকর উপর কতৃর্� �দান 
করেব। িসনাইেয় মুজািহদরা দৃঢ় 
অব�ােন রেয়েছ। েসামািলয়ার 
মুজািহদরা উপকূল পযর্� েপৗেছ 
েগেছ এবং েসখান েথেক তারা 
েসামািলয়ার বািহের horn of 
Africa েত আ�মণ চালােনার 
সক্ষমতা �দশর্ন কেরেছ। আরব 
উপমহােদেশর আল কািয়দা এখন 
আেদন এ সি�য় রেয়েছ এবং তারা 
উপসাগের পি�মা টােগর্েট আ�মন 
চালােনার সক্ষমতা অজর্ন কেরেছ। 
ইরােকর েতেলর পাইপ লাইন গুেলা 
েবশ কেয়ক বছর ধেরই মুজািহদেদর 
আ�মেনর িশকার। বসফরাসও 
মুজািহদেদর আওতার বািহের নয়। 

যু�রাে�র জনয্ প�ম সেবর্া� েতল 
সরবরাহকারী নাইেজিরয়ার৩১ েতল 
facility গুেলােতও িবিভ� সময় 
আ�মন চালােনা হে� (এবং আরও 
দীঘর্�ায়ী আ�মন আেমিরকােক 
অিধক কািহল কের েফলেব)। 
িকছুিদন  হল  িসিরয়ার   মুজািহদরা

৩১ www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/
p7545

৩২ সিহহ আহমদ (েদখুন মাশাির আল আশওয়াক, 
ইবেন নুহাশ, সংিক্ষ� সং�রণ, অনুবাদ নুর ইেয়েমিন, 
পৃ. ৫৫)

৩৩ ইবেন আবী শায়বা [মাওকুফ] (Ibid., পৃ�া ৫৬) 

৩৪ একিট হাদীেস উে�খ করা হেয়েছ েয, যখন 
আ�াহ (সুব) েকান বা�ার িদেক তািকেয় হােসন, ঐ 
বয্ি� জাহা�ােমর আগুেন দ� হেব না।



i ৩৫০০
এরও েবশী বয্ােরল েবামা িসিরয়ান 
জনগেনর উপর েফলা হেয়েছ, যার 
এক-একটা বয্ােরেলর ওজন 
২০০-২৫০ েকিজ।

৩১ বার েকিমকয্াল গয্াস
বয্বহার কের আসােদর সরকার 
অ�ত পে� ১০৭৮ জনেক হতয্া
কেরেছ 
(পিরসংখয্ানিট খুবই কড়াকিড়ভােব 
করা) আহত ও �িত�ে�র সংখয্া 

৯৭০০ জন।

২৩৮িট 
ভূিম-ভূিম�াড িমসাইল 
েবসামিরক লে�য্ এ পযর্� েছাড়া 
হেয়েছ।
•• • • 

“আর েতামােদর কী হল েয েতামরা আ�াহর রা�ায় যু� করছ না েসই দুবর্ল, 
অসহায় ও িনযর্ািতত পুরুষ, নারীও িশশুেদর পে� যারা ফিরয়াদ করেছ, আমােদর 
এই জনপদ েথেক উ�ার কর, এর অিধবাসীরা বড় অতয্াচারী। আর েতামার প� 
েথেক আমােদর র�াকারী িনযু� কের দাও,  এবং েতামার প� েথেক আমােদর 

সাহাযয্কারী িনযু� কের দাও।”  
(আন িনসাঃ ৭৫) 

১.২ িমিলয়ন ঘর, ১৪৫১িট মসিজদ,

৩৮০০িট মা�াসা, ১৯৪িট হাসপাতাল,
সরকােরর হােত �ংস হেয়েছ। ১২০০িট
মা�াসােক েজলখানায় পিরণত করা হেয়েছ।

৮৮%
আসাদ সরকােরর �য়�িত ও 
নৃশংসতার িশকার হল েবসামিরক 
জনগণ।

•
. িসিরয়ানেক গৃহতয্ােগ বাধয্ 

করা হেয়েছ।

িভনেদেশ শরণাথর্ী হেয়েছ।

২১৫,০০০
জনেক যুে�র শুরু েথেক এই পযর্� 
সরকার ব�ী কেরেছ। 
যার মেধয্…  
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৯০০০  ৫০০০
জন িশশু জন নারী।

.৬.৫ িমিলয়ন

.৩.৫ িমিলয়ন



েগিরলা যুে� 
েকৗশলগত অিত�সারতা

আবু ওবাইদা আল মাকিদিস 
(আ�াহ তার উপর রহম করুন)



েরেখিছল ধীের ধীের তা তােদর 
িনজ� েখালেসর কারেণই িনজেদরেক 
গুিটেয় িনেয়েছ এবং তারা িব�ৃিতর 
অতেল হািরেয় েগেছ।

আেমিরকার ঐিতহািসক ‘পাওেয়ল 
েকেনিড’র মেত এই অব�াটা িবিভ� 
িদক িদেয় বয্াখয্া করা হয়, যার মেধয্ 
রেয়েছঃ

১. অভয্�িরন িনরাপ�ায় অিধক বয্য়।
২. সা�ািজয্ক অিতিব�ৃিত বা 
   �সারণ।
৩. শ� পেক্ষর শি� বৃি� যা তােদর 
   শি�র সম�েয়র সামথর্য্

যখনই একিট বৃহৎ শি� তার 
�সােরর জনয্ �েয়াজনীয় অথর্ৈনিতক 
ও সামিরক সামথর্য্ না থাকা সে�ও 
মারা�ক ভােব সা�াজয্বাদ িব�ােরর 
পথ ধের অথবা প�াদপসরেনর 
স�াবনা অবজ্ঞা কের তখন এর 
ফলাফল অপিরবতর্নীয় ভােব ধীের 
ধীের িক� �ায়ীভােব অধঃপতেনর 
িদেক যায়। আেমিরকা বতর্মােন এই 
পিরি�িতর স�ুখীন।

অিতিব�ৃিতর এই িচ�িট যতটা জািত 
বা স�ােজয্র জনয্ �েয়াগেযাগয্ িঠক 
ততটাই রাজৈনিতক আে�ালন এবং 

েগিরলা যুে� 
েকৗশলগত অিত�সারতা

িজহািদ দেলর েগিরলা যুে�র সােথ 
�াসি�ক, সং�ােমর সময় এবং �ান 
যাই েহাক না েকন।

একিট বড় রা� এভােব েয িবপেদর 
স�ুখীন হয় িজহািদ দলগুেলাও েসই 
িবপেদর স�ুখীন হেত পাের। যার 
ফেল েগিরলা েযা�ােদর জন্য 
“েকৗশলগত বা িব�ৃিত তে�র” 
অনুধাবন করা অিত জরুরী। তােদর 
অবশ্যই এই িবষয়িটেক স�ূণৰ্রূেপ 
অনুধাবন করেত হেব যােত তােদর 
কাজ িজহােদর জন্য বাঁধা হেয় না 
দাঁড়ায়।  

েগিরলা যুে�র েকৗশলগত �সােরর 
ধরনঃ

১. েভৗগিলক অব�ান

েভৗগিলক অিতিব�ৃিত ঘটেত পাের 
যখন একিট েগিরলা দল তােদর ঘািটর 
কােছর েকান এলাকায় সামিরক 
অিভযান চালায়, েহাক এিট শহর বা 
�াম এবং তারা তােদর �ায়ী ঘািট 
�াপেনর মাধ্যেম ঐ এলাকা তােদর 
িনয়�েণ আনেত পাের। 

এেত েকান সে�হ েনই েয এই 
ধরেণর িব�ৃিতর েক্ষে� েয ক্ষিত হেব 
তা পুরেণর জন্য যিদ �েয়াজনীয় 
েসনাদল না থােক তেব এিট 
িজহািদেদর জন্য িবপদজনক হেত 
পাের।

একিট এলাকায় স�ূণৰ্ িনয়�ন আনার 
জন্য শুধুমা� �েয়াজনীয় ৈসন্যদল 
থাকেলই হেব না; আেগই েভেব িনেত 
হেব েয শ� পক্ষ িকভােব এই দখল 
ও িনয়�েনর �িতি�য়া েদখােব। যিদ 
শ�পক্ষ মেন কের েয এই আিধপত্য 
তােদর অি�ে�র সােথ জিড়ত তাহেল 
এিট �িতহত করেত েচ�ার েকান �িট 
রাখেব না। এজন্য সামিরক অিভযােনর পৃ�

া ১
০৭

 | 
ির
সা

েজ
র্�

েলখকেক আ�াহ কবুল করুন, িযিন 
আফগািন�ােন শায়খ সাইফ আল 
আেদেলর ঘিন� বয্ি� িহেসেব িছেলন। 
িতিন শায়খ আবু জুবাইদাহ’রও একজন 
ছা� িছেলন।  িতিন শুধু সামিরক েকৗশল 
ও িনরাপ�া সং�া� িবয়েষই িবজ্ঞ িছেলন 
না, িতিন শিরয়াহর উপেরও জ্ঞান অজর্ন 
কেরিছেলন শায়খ আবু ওয়ািলদ, শায়খ 
আবু মুসাব আস সূির, শায়খ 
আিতয়াতু�াহ’র িনকট েথেক। গত �ীে� 
উ�র ওয়ািজির�ােন িতিন শাহাদাৎ লাভ 
কেরন।

ই িতহাস আমােদর বেল েয, অেনক 
সা�াজয্ েযখােন ৈবি�ক ক্ষমতা ধের



পূেবর্ই �েতয্ক ধাপ িহসাব করেত হেব।

েকান এলাকায় শ�পক্ষ েসনাদেলর উপি�িত নাই 
মােনই এই নয় েয তুিম ঐ এলাকার িনয়�ণ ধের 
রাখেত পারেব। বরং শ�রা ফাঁেদ েফলার জনয্ 
ই�াকৃত ভােবই ঐ এলাকা খািল কের েদয় যােত তারা 
পের এখােন এেস তী� আঘাত হানেত পাের। আর 
এেত তারা েঘরাও কের সব �ংস কের িদেত পাের। 
এিট হল েগিরলা দেলর সােথ আিমর্েদর সাধারণ এক 
নীিত। যার ফেল এই েকৗশল স�ূনর্ভােব অনুধাবন 
করা �েয়াজন।

এই িবষয়িট আবারও িজহািদ েনতােদর মেন পির�ার 
কের েদওয়ার জনয্ আিম একিট বা�ব উদাহরণ িদব 
েযখােন িজহািদেদর অপিরকি�ত দখলদািরে�র 
�িতি�য়ায় শ�পক্ষ িকভােব �িতি�য়া জািনেয়িছল। 
েতেহিরক-ই-তািলবান, পািক�ান এর আমার ভাইেয়রা 
(িবেশষ কের েসায়াত অ�েল) িব�াস কেরিছল েয 
এিট তােদর হােতর মুেঠায় এবং তারা েসায়াত ও এর 
আেশ পােশ িনয়�ন করেত পারেব, যখন পািক�ািন আিমর্
ওই এলাকা খািল কের িদল। 

মুজািহিদনরা তােদর িনয়�ন বাড়ােত 
লাগল। তারা ‘বুনার’ এলাকা েযিট তােদর 
ঘািট েসায়ােতর লাগালািগ িছল েসখােন 
িনয়�ন �িত�া করল। তখন তারা এই 
িহেসব কেরিন েয তারা েয এলাকা 
হ�েক্ষপ করেত শুরু কেরেছ তা 
রাজধানী ‘ইসলামাবাদ’ এর খুব কােছ। 
এিট িনঃসে�েহ রাজধানীর জনয্ একিট বড়
হুমিক। রাজধানী হল একিট রাে�র অি�� ও শি�র 
�তীক। েসনাবািহনী তখন তােদর অি�ে�র এই হুমিক 
েমাকািবলার জনয্ তােলবােনর মূল শি�েকে� 
সূদুর�সারী �ল আ�মন শুরু করল। এই অিভযােন 
েঢউএর মত ৈসনয্ এেস তােলবানেদর েথেক এলাকা 
মু� করল। �ায় দুই িমিলয়ন �ায়ী বািস�ােক 
েজারপূবর্ক শরনাথর্ী কয্াে� আ�য় িনেত বাধয্ করার 
পর আিমর্রা তােদর উে�শয্ অজর্ন করল।

আ�াহর �িতরক্ষা না থাকায় এবং শ� পবর্তময় ভূ-
খে�র কারেণ মুজািহিদনরা স�ুণর্ভােব েসায়াত েথেক 
মুেছ েগল। আমরা শ�র শি� েবিশ বলিছ না। 
আমােদরেক জানেত হেব িনেজর ও শ�র শি�, 
তাহেল এমন একশিট যুে�ও ভেয়র িকছু েনই। 
েযমনিট একজন চীনা দাশর্িনক বেলিছেলন, যিদ 
একজন তার শ�র ও িনেজর শি� স�েকর্ 
ভােলাভােব জােন তেব িবজয় িনি�ত’।

একজন সফল েসনাপিত জােনন েয কখন যু� করেত

হেব আর কখন িবরিতেত েযেত হেব। 

েচ-গুেয়ভারা’র মেত, “একিট িনিদৰ্� সমেয় যু� েথেক 
িবরত থাকাও হল যুে�র একিট েকৗশল”। 

শ�পেক্ষর শি� িবে�ষণ ছাড়া িনজ� শি�, সামথৰ্্য 
এবং সুেযাগ িনেয় যিদ সামিরক অিভযান চালােনা হয় 
তেব এর ফলাফল স�ূনৰ্ ব্যথৰ্তায় পিরণত হেব।

েকান এলাকায় দখেলর আেগ এিট গুরু�পূণৰ্ েয শ� 
শি� স�েকৰ্ স�ূণৰ্ভােব জানা এবং তার স�াব্য 
�িতি�য়া েথেক একধাপ এিগেয় থাকা। যিদ 
েগিরলােদর এ ধরেনর �সােরর ফলাফল েমাকািবলা 
করার সামথৰ্্য থােক তাহেল তােদর আ�াহর �িত 
িব�াস েরেখ এিগেয় যাওয়া উিচত। অন্যথায় তােদরেক 
সিঠক পিরি�িতর জন্য অেপক্ষা করা উিচত যা 
মুজািহিদনেদর িনি�ত িবজয় এেন িদেত পাের। এিট 
ভুল পদেক্ষপ, যুে� িল� হওয়ার জন্য যখন তুিম 
শ�েদর উপর িনভৰ্র করেত হে�, িবেশষ কের 
েগিরলা যুে�র �থম ধােপর িদেক।

আিম এখােন েযিট বলেত েচেয়িছ 
তাহেলা, েগিরলা যুে�র একিট েমৗিলক 
সামিরক েকৗশল। সুতরাং এর উপর 
গুরু� িদেত হেব এবং একমা� মহান 
আ�াহই পােরন সিঠক পথ েদখােত।

২. িবেশষ অিভযােনর মাধ্যেম
   দখলদাির�

নতুন িজহািদ দেল যারা আ�াহর আইন 
�িত�া করেত এবং ক্ষমতায়ন চায় শুধুমা�

শ�র উপর েকৗশলগত ধােপ ক্ষিত সাধন না কের 
তােদর উিচত �াথিমক পযৰ্ােয় শ�র িবপেক্ষ িবেশষ 
অিভযােন না যাওয়া। যতক্ষন পযৰ্� না তারা 
িনেজেদর িটিকেয় রাখার জন্য েমৗিলক শতৰ্গুেলার 
ব্যাপাের িন�য়তা না পায়।

িবেশষ অিভযান পিরচালনা একিট পূণৰ্ যুে�র সমান। 
েযখােন দুবৰ্ল পক্ষ অথৰ্াৎ মুজািহিদনরা শ�র 
�িতি�য়ার ব্যাপাের অ��ত থােক। শ�পক্ষ বহু 
ধরেনর অিভযােনর �িতি�য়ায় তােদর আ�মেনর 
তী�তা বািড়েয় েদয়। যুে� হঠাৎ তী�তা বািড়েয় 
েদওয়াটা েগিরলা দলেক েকানঠাসা কের িদেত পাের। 
এবং তােদর সমথৰ্কেদর  মুখ িফিরেয় িদেত পাের। 
িক� এই সমথৰ্করা েগিরলােদর জন্য এমন গুরু�পূণৰ্ 
েযমন মােছর জন্য পািন। মাছ েযমন পািন ছাড়া 
বাচঁেত পাের না েগিরলা েযা�ারাও েতমন সমথৰ্ক না 
থাকেল িটেক থাকেত পারেব না।

ফেল মুজািহিদনেদর এই ধরেনর পদেক্ষপ েথেক

একিট িনিদর্� 
সমেয় যু� 
েথেক িবরত 
থাকাও যুে�র 
একিট েকৗশল।

হুমিকর বাণী যিদ কেমর্ পিরনত করা না হয় 
তেব এিট খুবই �িতর কারণ হেয় দাড়ায়
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িবরত থাকা উিচত। যতক্ষন পযর্� না তারা 
কমর্স�াদেনর সকল সামথর্য্ আয়� করেত না পােরন। 
যিদও এই ধরেনর অিভযান তারা আেগও কের 
থােকন।

একিট েগিরলা দল শ�র বয্াপক ক্ষিতসাধন করেত 
সক্ষম হেত পাের। িক� তােদর িবরত থাকা উিচত ঐ 

অব�ায় যখন শ�র �িতি�য়া বড়ই িব�ংসী। 
দৃশয্মান িবেশষ অিভযােনর পিরেবশ ততক্ষন পযর্� 
উপেযাগী হেব না যতক্ষন পযর্� েগিরলারা পযর্া� শি� 
অজর্ন এবং শ� পেক্ষর ক্ষিতর মুেখ �িতেরাধ গেড় 
তুলেত পাের। শুধুমা� শি�র এই পযর্ােয় েপৗছােলই 
শ�র উপর আঘাত আনা স�ব হেব। এজনয্ েমৗিলক 
নীিত হল সং�ােমর �েতয্ক পদেক্ষেপ শ�র �িতরক্ষা 
আমেল েনয়া। যােত যুে�র েশষ পযর্ােয় িস�া� সিঠক 
হয় এবং অথেবর্র মত পিরনিত না হয়।

যাই েহাক, যিদ েগিরলা যুে� সফলতার জনয্ পিরি�িত 
যিদ উপেযাগী না হয় যা এখন অেনক মুসিলম েদেশ 
িবরাজ করেছ তখন শুধুমা� একিট লক্ষয্ হল শ�র 
ক্ষিত করা যােত যুে�র িদক েথেক তােদর মন সের 
যায়। এ অব�ায় িবেশষ অিভযান চালােনা উিচত। তার 
জনয্ লক্ষয্ দুিট পিব� ভূিমর েযেকান একিট অব�ান 
হেত পাের। মুজািহদেদর জনয্ দরকার হল এমন 
একিট রা�েক লক্ষয্ করা যােত এিট তার িনেজর 
িনরাপ�া িনেয়ই সমসয্ায় থােক এবং অনয্েদর �িত 
হ�েক্ষপ করেত না পাের। েযমন, আফগািন�ান, 
ইেয়েমন, ইরাক এবং িসিরয়া। 

মুজািহিদনেদর জনয্ কখনও িবপযর্য় হেব না যিদ না 
েসৗিদ রাজ পিরবােরর েসখােন হাত না থােক। 
�কৃতপেক্ষ আ�াহ ছাড়া আর েকান শি� নাই।

৩. িমিডয়ার মাধয্েম �সারঃ

অিত িব�ৃিতর এই িচ� শুধুমা� সামিরক অিভযােন 
সীমাব� নয় বরং গণমাধয্মও জিড়ত রেয়েছ। িমিডয়া 
হল েগিরলা েযা�ােদর জনয্ �াসনালী, যার মাধয্েম 
তারা িনঃ�াস েনয়। আবার শ� পেক্ষর জনয্ও এিট 
সতয্। েগিরলা যুে�র জনয্ মূল িভি� হল সং�ােমর 
জনয্ ৈবধতা পাওয়া এবং জনগেণর মন ও সমথর্ন পাওয়া।

অপিরণামদশর্ী আ�মেণর ফল হয় অ�তয্ািশত।

সা�াজয্বাদীেদর জ� অিত িব�িৃতর একিট িচ�: আফগািন�ােন েসািভেয়েতর বয্াবহৃত ঘািটেত �ংস �া� টয্া� সমূহ।



একিট বয্থর্ উদাহরণ। িবেশষ কের যখন েগিরলা 
েযা�ারা তােদর যুে�র �াথিমক পযর্ােয় থােক। এিট 
আেরা েবশী হেত পাের যখন তােদর ওয়াদা পুরেণর 
সামথর্য্ থােক না। অথবা তারা তােদর হুমিক অনুযায়ী 
কাজ করেত না পাের। এর ফেল েলাকজন েগিরলা 
েযা�ােদর �িত আ�িব�াস হারােত পাের। এভােব 
আমরা বয্থর্ হই যােদরেক িনরেপক্ষ করা েযত 
সামিরক ভােব তােদর কােছও। 

সুতরাং মুজািহদেদর যু� করার জনয্ সবার সােথ 
চয্ােল� করা েবাকািম। মহানবী (সা�া�াহু আলাইেহ 
ওয়া সা�াম) এর জীবিন আমােদর িশক্ষা েদয় িকভােব 
সরাসির যুে� িল� না হেয় শ�েক হারােনা যায়। 
হুমিকর বাণী যিদ কােযর্ পিরনত না করা হয় তেব 
এিট খুবই ক্ষিতর কারণ। এিট েগিরলার দুবর্লতা এবং 
তােদর ওয়াদা পূরেণ অক্ষমতা �কাশ কের। অিধক� 
এিট শ�েক শি�শালী কের এবং নতুন শ� সৃ� 
কের। েগিরলা েযা�ােদর জনয্ যা �থম পযর্ােয় 
�েয়াজন িছল না। গণমাধয্েমর িববৃিত অবশয্ই 
সংগঠেনর �কৃত সামথর্য্র সমানুপাত হেত হেব। 
িবেশষ কের যখন ভীিতকর হুমিকর বা িবেশষ 
অিভযােনর কথা বলা হেব। েগিরলারা অবশয্ই েস 
রকম শা� যার পূেবর্ ঝড় বেয় েগেছ। তার পদিচ� 
েদখা যােব তেব শুধুমা� সিঠক জায়গায়, সিঠক সমেয় 
এবং সিঠক পিরক�না অনুযায়ী। ঔ�তয্ এবং িমথয্া 
আসার েকান জায়গা েনই তােদর মেন, যারা 
ইসলােমর িবজয়ী হেত চায়। বরং িবষয় হল উে�শয্র 
�িত গভীরতা, আ�িরক �েচ�া, সকল শি� বয্বহার 
এবং আ�াহর উপর িব�াস। িযিন একমা� সফলতা 
িদেত পােরন।

৪. সাংগঠিনক কােজ অিতিব�ৃিতঃ

েগিরলা যুে�র অিতিব�ৃিতর উদাহরণ গুেলার মেধয্ 
সাংগঠিনক কােজ অিতিব�ৃিত অনয্তম। এিট ঘেট 
তখন যখন সংগঠেনর সদসয্ বৃি�র েয ধা�া তা বহন 
করার মত সামথর্য্ না থাকা সে�ও সাংগঠনেক বড় 
করা। এর মেধয্ রেয়েছ সংগঠেন নতুন িনেয়াগ েদয়া 
এবং �শাসন, �িশক্ষন, সামথর্য্ গেড় েতালা এবং অ� 
ও িনরাপ�া সংরক্ষেন জিটলতা। যার ফেল সংগঠেনর 
উপর দািয়ে�র একটা েবাঝা েচেপ বেস। যা তার 
সামেথর্য্র বািহের চেল যায় এবং বা�ব সুেযাগ হারায়। 
িবপরীেত এিট আে�ালেনর সফলতার পেথ বাধা হেয় 

“েগিরলা অব�ই ঝেড়র পূেবর্র শা� সমেয়র 
মেতা হেব, তার পদিচ� েদখা যােব, তেব শুধুই 

উপযু� �ান ও কােল, এবং যথাপয�ু 
পিরক�নার অংশ িহেসেব।”

যুে�র েকৗশলিবদ Robert Taber তার বই ‘The 
War of Flea’ েত বেলেছন েয, ‘যিদ েকউ যুে�র 
ৈবধতা অজর্ন কের তেব েস যুে� িজেত যায়’। 
অিভজ্ঞতাই এই বাণীর সাক্ষী। েগিরলা দেলর জনয্ 
গুরু�পুণর্ হল জনগেণর সামথর্য্ অনুযায়ী তােদর কােছ 
লক্ষয্ তুেল ধরা। তােদরেক সাধারণ েলাকেদর �র বুেঝ 
সময় উপেযাগী কের ধীের ধীের গণমাধয্েম িববৃিত িদেত 
হেব। তােদরেক অবশয্ই জনগণেক িন�য়তা িদেত হেব 
েয তােদর জীবন ও মাল অক্ষত থাকেব। তােদর উিচৎ 
সাধারণ মানুেষর পািথর্ব িবষয় গুেলােত হ�েক্ষপ না 
করা। েগিরলােদর উিচৎ এমন ধরেনর কথা বলা যােত 
জনগেণর মন জয় করা যায়। িবেশষ কের তােদর 
েনতােদর, বড়েদর, বা িস�া� �হণকারীেদর। তােদর 
উিচৎ জনগেণর সােথ িহেসব কের কথা বলা। অথর্াৎ 
স�াবয্ ক্ষিতর িবপরীেত স�াবয্ সুিবধার সম�য় করা। 
যা জানা তার সবিকছু বলার �েয়াজন েনই । আমরা 
সকল সতয্ যােত িব�াস কির যা সব সময় বা সকল 
�ােন বণর্না করেত পাির। বরং এসব সেতয্র 
�েতয্কিটর বণর্না িনভর্র কের এর �হণ ও বজর্েনর 
�ি�য়ার উপর। যাই বলা েহাক না েকন তা জনগেণর 
মানিসক অনুধাবেনর সােথ িমল েরেখ করেত হেব। এই 
িবষেয়র উপর যুেগ যুেগ জ্ঞানী বয্ি�রা েজার িদেয় 
আসেছন। 

ভয় েদখােনার সুর �হণ করেল এিট হেব িমিডয়া �সােরর
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অিতির� �ািয়ে�র েবাঝা সংগঠনেক বয্থর্ কের িদেত পাের।



হেয় দাড়ঁায়। সংগঠন 
িপছেনর িদেক হাটঁেত 
থােক এবং তােত 
ফাটল ধের। তােদর 
সদসয্েদর একতার 
অভােব ও তােদর 
�েয়াজন পূরেণ এ 
অসামথর্য্ থাকেল এর 
ফেল সদসয্রা িনেজর 
সংগঠেনর েবাঝা হেয় 
দাড়ঁায়। এর সােথ যিদ 
কমেত থাকা অথবা 
িনধর্ািরত আিথর্ক স�দ
থােক এবং সাংগঠিনক �িশক্ষেনর জনয্ দক্ষ েলাক 
না থােক তেব জিটলতা আেরা েবেড় যায়। এ অব�া 
আেরা খারাপ হয় যিদ সংগঠেনর েনতা ও সদসয্েদর 
মধয্কার তথয্গত দূর� ৈতির হয়। এ ধরেণর দূর� 
অেনক কারেণ হেত পাের, েযমনঃ েগিরলা যুে� 
েপশাদারী বয্ি�েক জানা, যার ফেল সাংগঠিনক 
পিরসর বৃি�র পূেবর্ এ িবষেয় গেবষনার দরকার। 
এর িবিভ� িদক ও পরবতর্ী ফলাফল িবেবচনায় 
আনেত হেব। সংগঠেনর িবপদকালীন সময় পার 
করার সামেথর্য্র উপর িনভর্র কের িস�া� িনেত 
হেব। যােত সংগঠেনর সংখয্া িজহাদী কাজ যারা 

ত�াবধান কের 
তােদর জনয্ চাপ 
হেয় না দাঁড়ায়।

উপসংহারঃ

িজহাদী েনতৃ� তার 
সামথর্য্, তার 
সমথর্কেদর বা 
সংগঠেনর সংখয্ার 
উপর িভি� কের 
অবশয্ই ভুল িসধা� 
িনেব না। েগিরলা 
যুে� এই িবষয়িট খুবই

গুরু�পুণর্। েলাকজন সবর্দাই শি�শালীেক অনুসরণ 
কের এবং অিভজ্ঞতায় এ িবষেয় বড় িদক িনেদর্শক। 
েলাকজন এখন িব�াসী হেলও একটু পের অিব�াসী 
হেত পাের, পাপী হেত পাের। অথর্াৎ িদেনর আেলায় 
িব�াসী রােতর আধাের অিব�াসী। বতর্মান কিঠন 
সমেয় এিট অেনক েবিশ যার ফেল িজহাদী আে�ালন 
�মাগত ষড়যে�র মুেখ পেড়। আমরা আ�াহর কােছ 
চাই েযন শ�র ষড়য� �ংস কেরন, তােদর বানােনা 
ফােদ তারাই পেড় থােক, ে�াত েযন তােদর িবপরীেত 
যায়। আ�াহ সবর্শি�মান সামেথর্য্র জনয্। 
(রাজনীিত ও গেবষণাধমর্ী �ব�: শায়খ আবু উবায়দা আল 
মাকিদিস)



ে�ে� গুরু�পূণর্ িবধান
কেন্টইনােরর

রসদবাহী কেন্টইনােরর
ে�ে� শরীয়েতর িবধান
িক? এটা িক পুিড়েয়
েফলেত হেব নািক লুট
করা মাল িহেসেব গণয্
হেব?

েযগুেলা রসদ সরবরাহ কের

জািময়া আল উলম আল ইসলািময়া, িবনির টাউন, করাচী



পৃ�া ১১৩ | িরসােজর্�

�� গুেলার উ�র হল–

�থেমই আমােদর এটা মেন রাখেত হেব েয, আ�াহর 
রা�ায় িজহাদরত অব�ায় কািফরেদর েয অথর্ স�দ 
মুজািহদেদর হ�গত হয় , শিরয়েতর ভাষায় তােক গিণমত 
বেল।

�ে� উে�িখত অব�ায় মুজািহদেদর �ারা বােজয়া�কৃত 
আেমিরকান মালামাল তা যাই েহাক না েকন, গিনমেতর 
মাল িহেসেব গণয্ হেব। রাসুল (সাঃ) এবং সাহাবীেদর 
(রাঃ) যু� গুেলােত এমনই হেয়িছল। রাসুল (সাঃ) যখিন 
কুরাইশেদর েকান কােফলার খবর েপেতন যারা বয্বসার 
মাল িনেয় িসিরয়া েথেক ম�া অিভমুেখ যা�া কেরেছ, 
তখিন িতিন (সাঃ) সাহাবােদর একিট দলেক েসই 
কােফলােক লুট করার জনয্ ে�রন করেতন। ম�া েথেক 
মিদনা িহজরত করার পর এই ধরেনর েবশিকছু অিভযান 
চালােনা হেয়িছল।

মুসিলমেদর উপর কািফরেদর অতয্াচার ব� করার জনয্ 
তােদর বয্বসািয়ক ও অথর্ৈনিতক কমর্কাে� বাধা �দান, 
িবেশষত যুে�র সময় �িতপক্ষ ৈসিনকেদর মেনাবল েভে� 
েদওয়ার জনয্ তােদর রসদ সরবরাহ ব� ও তােদর 
মালামালেক গিনমেতর মাল িহেসেব �হন করােক শুধু 
অনুমিতই েদয়া হয়িন বর� অবশয্ই �েয়াজন বলা 
হেয়েছ।
একজন মুসিলেমর জনয্ একজন কািফর েক ব�ু িহেসেব 
�হন করা, তােদর শি� বৃি� করা বা েযেকােনা ভােব 
সাহাযয্ করা (িবেশষত যা অনয্ানয্ মুসিলমেদর জনয্ 
ক্ষিতকর) শরীয়েত ��ভােব হারাম করা হেয়েছ।
সতকর্ করার পরও েয মুসলমান কািফরেদর ব�ু িহেসেব 
�হন কের বা সাহাযয্ কের (েসটা �তয্ক্ষ বা পেরাক্ষ ভােব 
অথবা েজেন বা না েজেন েযভােবই করুক না েকন) 
কুরআন তােদর দািয়� িনেত অ�ীকৃিত জািনেয়েছ। এই 
ধরেনর মানুষেদর বয্াপাের কিঠন শাি�র ধমিক েদয়া 
হেয়েছ।
কুরআেন কারীেম আ�াহ (সুঃ) বেলন, 

“েহ মুিমনগণ! েতামরা ইহুিদ ও ি��ানেদর 
ব�ু িহেসেব �হণ কেরানা। তারা এেক অপেরর ব�ু। 
েতামােদর মেধয্ েয তােদর সােথ ব�ু� করেব, েস তােদরই 
অ�ভুর্�। আ�াহ জািলমেদর পথ �দশর্ন কেরননা। ” (সুরা 
মািয়দাঃ ৫১)

এই জনয্ আেমিরকান ৈসনয্েদর মাল সরবরাহ করা বা 
েযেকােনা উপােয় সাহাযয্ করা সবর্াব�ায় হারাম এবং 
আ�াহর অস�ি�র কারণ।

��কতর্ার উে�িখত পিরি�েত, যারা আেমিরকা আর 
নয্ােটার ৈসনয্বািহনীর কােছ রসদ সরবরােহর সােথ জিড়ত 
(কে�ইনারিট তােদর িনেজেদর েহাক বা না েহাক) তারা 
কিবরা গুনােহর সােথ জিড়ত এবং মুসিলমেদর শ� 
বািহনীেক সাহাযয্ করার মাধয্েম তারা হারাম কােজ িল�। 
কুরআন ও সু�াহর �� দিলেলর িভি�েত বলা যায়, েয 
মুসিলম েকান কািফর েক েযেকােনা উপােয় সাহাযয্ কের 
(েহাক েসটা তােদর পেক্ষ যু� করার মাধয্েম অথবা যু�া� 
সরবরাহ করার মাধয্েম), েস ইসলােমর শ� এবং শরীয়াহ 
আইেন েস একজন অপরাধী। সুতরাং এই ধরেনর েকান 
মুসিলম যিদ যু�েক্ষে� ধরা পেড় তাহেল তােক বি� 
এমনিক �েয়াজেন েমের েফলা েযেত পাের। আর বি� 
করা হেল মুি�পেনর মাধয্েম মুি� েদয়া েযেত পাের।

বােজয়া�কৃত রসেদর জনয্ েয িনয়ম (গিনমেতর মাল 
িহেসেব) �েযাজয্ কে�ইনােরর জনয্ও একই িনয়ম 
�েযাজয্। অথর্াৎ যু�েক্ষে� যিদ েকান কে�ইনার 
মুজািহদেদর দখেল আেস তাহেল তা গিনমেতর মাল 
িহেসেব গণয্ হেব।

আ�াহ (সুঃ) সবেচেয় ভাল জােনন।

েলখকঃ
েমাহা�াদ ওয়ািলউ�াহ হুেসইন
েফকাহিবদ
জািময়া আল উলম আল ইসলািময়া, িবনির টাউন, করাচী

িনে�া� বয্াপাের স�ািনত ওলামােদর মতামত িক?
আেমিরকান বািহনীর রসদ বহেনর জনয্ বয্বহৃত কে�ইনার যিদ মুজািহদরা বােজয়া� কের েসেক্ষে�:
• মালামাল গুেলার জনয্ িবধান িক? েসগুেলা িক পুিড়েয় েফলেত হেব নািক গিনমেতর মাল িহেসেব

গণয্ হেব?
• েসইসব কে�ইনােরর চালেকর েক্ষে� িবধান িক? তােক িক েমের েফলেত হেব/ ব�ী করেত হেব/

মুি�পেনর িবিনমেয় েছেড় িদেত হেব নািক শারীিরক িনযর্াতন কের েছেড় িদেত হেব?
• যিদ কে�ইনারিট চালেকর বয্ি�গত স�ি� হয় েসেক্ষে� কে�ইনারিট িক পুিড়েয় েফলেত হেব

নািক লুট করেত হেব?

��কতর্া আবদু�াহদয়া কের উপেরর ��গুেলার িনিদর্� �মান সহ িব�ািরত জানান।

সম� �শংসা আ�াহ সুবহানাহু তায়ালার এবং দুরূদ ও 
সালাম আ�াহর রাসুল (সাঃ) এর জন্য।



নওয়াজ: ওবামা সাব... এইডা েতা িঠক না... আপনােদর জনয্
এত িকছু করলাম েহরপেরও আপনার �শাসন খািল ISI এর
নােম কমে�ইন কের, ISI নািক ৫০০% আপনা পেকেট নাই।
আের আিম েতা ISI এর জািরজুির িঠক রাখেত, আর এেক
আমার জুতার তলায় আনেত, পািক�ানী পুিলশেক বয্াপুক
ক্ষমতা িদিছ। েদেখন না, আমার নতুন জি�-দমন আইন...
আি�কা ে�ােটকশন অিডর্নয্াে�র১ কথা বলিছ আর কী...।
আপেন জােনন...? িবনা ওয়াের� অয্াের�, িতন মােসর
িরমা�... যারা আমােদর শাি�র জীবেন িড�াবর্ কের তােদর
জনয্ আরও আেছ ে�শাল েকাটর্ আর এ��ুিসভ থানা...
আই িমন পুিলশ ইসিটশন... আংেকল সয্ামেক যােদরই
অপছ� হেব তােদরই এই ি�টেম� েদয়া হেব।

ওবামা: দয্াটস রুল অভ ল’, দা অয্ােমিরখান ওেয়ই... সা�াশ!
এটাই েতা আইেনর শাসন, আেমিরকান �াইেল। আিম শুধু
ভািব েকন েয কংে�স এই Patriot Act পােশর আেগ
আপনার সােথ পরামশর্ করেলা না!

নওয়াজ: হয্াঁ েগা... ইউ িমন আিম খুব Patriot আই মীন
েদশে�িমক, তাই না? 

ওবামা: ওেয়ল, িঠক তা না... বাট েলটস েগট ডাউন ঠু দা
িবজেনস: “েহােয়ন উইল ইউ ি�ন দয্ েমস ইন ওয়ািজির�ান?”

নওয়াজ: িবজেনস! আিরই... বয্বসা েতা আমার েফভািরট
িজিনস। আিম সবখােন বয্বসা করেত ৈতয়ার, দরকার পড়েল
বেলন, চাঁেদর েদেশ িগেয় িবজেনস খুলব।

ওবামা: তুিম আমার পেয়�টা ধরেত পােরা িন। আিম বলেত
চাি� েয, “েহােয়ন উইল ইউ ি�ন দয্ েমস ইন ওয়ািজির�ান?”

নওয়াজ: সয্ার, আমােক বলেত িদন... আসেল ওয়ািজির�ােন
দুইটা বড় বড় েমস আেছ... একটা িমরানশাহ কয্াে� আেরকটা 
ওয়ানা কয্াে�... েজনােরল রািহেলর েলােকরা �িতিদনই
েমসগুেলা পির�ার কের। 

ওবামা: েতামার ইে�িলেজে�র (বুি�) েতা েদখিছ তািরফ না
কের উপায় েনই।

নওয়াজ: আসেল ইে�িলেজ� (েগােয়�া তথয্) েতা এখেনা
“আলমাস বিব”র২ েরেখ যাওয়া খািক পরুয়া আিমর্র হােতই
আেছ... িনসােরর সােথ িমেল এেদরেক শােয়�া করার েচ�া
করিছ। এেদর ল�ঝ� একটু েবিশই হেয় েগেছ... একিদন েতা
হঠাৎ কের ISI এর েহড েকায়াটর্াের িগেয় হািজর হলাম, েদিখ 
অিফেসর কাজ েফেল েকােনাটা আবার বাং-টাং মাের িক না,
জােননই েতা আিম আবার অিফস টাইেম আনারকিলেত িগেয়
িসিরপাই খাই আর কী...

[২] আলমাস বিব স�েকর্ িব�ািরত জানেত পরবতর্ী পৃ�া েদখুন।
[১] পািক�ান ে�ােটকশন অিডর্নয্া� ২০১৩, যা তখনকার জি�বাদ দমন আইেন আমূল পিরবতর্ন আেন।



ওবামা: িক খাও??

নওয়াজ: ছাগেলর মাথা আর পায়া... এগুলা না আমার খুব ি�য়!

ওবামা: িম�ার শরীফ, আমােক শুধু একটা কথা বেলা েতা:
আফগান বডর্াের কেব কাজ শুরু করেব? এিদেক বডর্ােরর
পি�ম পােশ আমার েছেলেদর েতা টহলদারীর জনয্ আরও
“ডাইপার” দরকার িক না।

নওয়াজ: সাির িজ গাল আিয়...! ইেয় মােন খুব েসাজা আর কী।
আমরা জরদারীর ফমুর্লা অয্া�াই করেবা: আমরা পয়সা-পাি�
আরও ধুমেস ঢালেত থাকেবা, �াইভার ছাড়া ে�ন মােন ে�ােনর
জনয্ আেরা intelligence িনেয়াগ িদেবা। িক� একটা কথা
বেল িদলাম েয শাি� �িত�া আর আপনােদর ে�ান ব� করার
জনয্ আমােদর িচ�ািচি�েত িক� মাই� করেত পারেবন না।

ওবামা: হা হা! এেত আেরা ডলার একটু েবিশ ছাপেব িকনা!!
যাকেগ েতামার ম�ীেদর েচাগলেখারীতা েদেখ আিম আবার
মাই� করেবা েকন? েতামার িক মেন হয় েয আিম জািন না
েডমে�িস িকভােব কাজ কের??
নওয়াজ: সয্ার, েডেমাে�িস না আমােক ধাঁধায়
েফেল েদয়। আপনারা বেলিছেলন েয আপনারা
েডেমাে�িসর সােথ আেছন, িক� িমশের মুরসীর
সােথ এটা িক করেলন, িঠক বুঝলামনা? আিম
আসেল দুইবার ধরা েখেয়িছ, একবার লাঘাির
আেরক বার েমাশাররফ, ইশ ওইটা এখেনা ক�
েদয় ের। আপিন েতা জােনন েয আিম মুরসীর
চাইেত খারাপ নই, িক� ভয় লােগ এই রকম
ক্ষমতা িনেয়, েবােঝনই েতা!

ওবামা হা হা হা... েক বেলেছ েয আমরা
েডেমাে�িস েত িব�াস কির না! আমরা েতা
অবশয্ই কির... যতক্ষণ পযর্� এটা সিঠক বয্ি�েক
ক্ষমতায় আেন। িক� যখন এটা রাইট গাইেক
পাওয়াের আনেত পাের না, তখন আমােদর এত পা
চাটা কুকুর আেছ যারা আমােদর ি�কগুেলা িঠকই
জায়গা মত েমের েদয়।

নওয়াজ: হয্াঁ েগা... েযমন?? 

ওবামা: �ুেটাে�িস (ধিনকত�), কেপর্ােরেটাে�িস
(আমলাত�), এবং আমার সবেচেয় ি�য়...
িহেপাে�িস (ভ�ািম)!

েশেষ ‘Bobby’ লাগায়। এখােন আিমর্ অিফসার েজনােরল িকয়ানীেক আলমাস বিব বলা হেয়েছ।
১. পািক�ােনর িহজড়া সংগঠেনর �ধান। পািক�ােনর িহজড়ারা সাধারণ তােদর নােমর

২.  ২০১০ এর েশেষর িদেক েজনােরল িকয়ানীর অবসর েনয়ার পর পাক আিমর্র হাই কমা� একজন �কৃত

পুরুেষর েখাঁেজ িতন বছর পর েপল রািহল শরীফেক। িক� কী পিরহাস! রািহল শরীেফর িনজ পিরবার হেতই

খবর পাওয়া েগল েয তার ডাক নামও ‘বিব’!!



আমােদর সােথ েযাগােযাগ

pyHAvEeqZkhyByXjZiFPuv4fJDeHIAgTFIqhNqRTbhrKCTx2d+
F+K6PsWd8aXN1uQOJJV9t7fMczgZ0uPidZ8zF1Apb7nFiEjHGP
wfg83aQBu88QbmZEPPkksFUP+zn56Qc8+ZK0bzQUkeKip8N
Ss8
YYGf9g3NVzyU4JejfDGuAdaSIT9WELYY7RpOijqzDMsCRkybQv
OyAizeLKE+9SYWhjgpqXmUrcElSuDE/lCYfVgw5ECXTe4aTzaa
fuEafJq2n8lZOldpulATFlQX6nVGFVSHl6HUjkBgXTlW1kkAUv
xFSHwJettaHaQ+Q20bS8cOV4jxRM4V+mp/fBZvrBEfBjxKXp0c
vgM5EasHFlHvvVY/NzJXC5SwWlWQR/dlKWXmhN+t+tvr0rXgtB
XnVSiudNAzd67iOtIdJcMpHIAOYmdAm2rSJ7gQd3He1SDeftWJ
USnJxDVO3wfRqiDOHaMtAecO4FLqzv2C7gi1IWuZFxwcYwuIbk
Bd5Gu95tNU7CQnz4mUBFNQM5YgNvNiDyYjaj01Ik8/dH9jZDtb
7jtOaUySA7vA==

Public Key for Asrarul Mujahideen

resurgencemag@yahoo.com

মুসিলম উ�েতর মােঝ িজহােদর �ৃহা জাগােনার জ� িরসােজর্� একিট িবন� �েচ�া। আমরা 
আপনােদর আ�ান জানাি� এই �েচ�ায় সহেযাগীতা করেত। আপনারা যিদ আমােদর সােথ 
েযাগােযােগ থাকেত চান, বা ম�বয্ বা পরামশর্ পাঠােত চান, আপনারা িনেচর ই-েমইেল েযাগােযাগ 
করেত পােরন। আমােদর সােথ েযাগােযােগর জ� আসরারুল মুজািহিদন ে�া�াম বয্বহার করা 
উ�ম। িনেচর িবষয়গুেলা েখয়াল রাখার অনুেরাধ জানােনা হে�ঃ

*আসরারুল মুজািহিদন বয্বহােরর ে�ে� সাহােযয্র জ� ই�পায়ার-১ ময্াগািজনিট েদখুন।

১। আপনার পিরচয় লুকাবার সকল ধাপ �হণ করুন।
২। েকান বয্ি�গত বা �শর্কাতর তথয্ িদেবন না যিদও আসরারুল মুজািহিদন ে�া�াম বয্বহার 
কেরন। এটা অনলাইন িনরাপ�ার জ� একিট মানিবক �েচ�া। আমরা িন�য়তা িদেত পারব না েয 
এই সফটওয়ার বয্বহার করেল তা শ�প� পড়েত পারেব না।



সুেশািভত উদয্ান হািরেয়  েগেছা 
িক� আমরা েতামায়  ভুিলিন! 

কা ি� র
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